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Sammanfattning 
Syftet med litteraturstudien var att undersöka hur livskvaliteten upplevs hos patienter med 

diabetes typ 2. Datasökningen genomfördes i Medline och sökorden som användes var �diabetes 

mellitus type 2� och �quality of life�. Tjugo artiklar granskades och resultatet delades in i fyra 

kategorier: livskvalitet vid diabetesrelaterade komplikationer, livskvalitet vid olika behandlingar, 

livskvalitet vid depression, livskvalitet och individrelaterade aspekter samt sociala aspekter. 

Studierna var av varierande design: randomiserade kontrollerade studier, komparativa studier, 

korrelativa studier och beskrivande studier. Studierna var publicerade under åren 2003-2007. 

Vanligast förekommande var enkätundersökningar. Validitet och reliabilitet för använda 

instrument kontrollerades och värderades. Antalet deltagare i undersökningsgrupperna varierade 

från 49-5145 personer. Resultatet av granskningen visade att komplikationer vid diabetes typ 2 

hade en negativ inverkan på livskvaliteten, men att behandling och stöd vid egenvård hade en 

positiv effekt. Andra aspekter som visade sig ha betydelse för livskvaliteten var bl.a. stöd från 

anhöriga, ålder, kön, utbildning, fysisk funktionsförmåga, civilstånd och personlig bakgrund.  

 

Nyckelord: �diabetes typ 2�, �livskvalitet�, � hälsorelaterad livskvalitet�    
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Abstract 
 

The aim of this review was to describe how quality of life is experienced among patients with 

diabetes type 2. Literature search was made in Medline and the keywords used were �diabetes 

mellitus type 2� and �quality of life�. Twenty studies were examined and categorized into four 

sections: Quality of life during complications due to diabetes type 2, quality of life during various 

treatments, quality of life during depression and quality of life and aspects in relation to the 

individual as well as social aspects. The designs of the studies were of a varying kind: 

randomized controlled studies, comparative studies, correlative studies and descriptive studies. 

The studies were published between the years of 2003-2007 and most frequently occurring were 

questionnaires. Validity and reliability of the instruments used in the studies were examined and 

valued. The number of participants in the samples varied between 49-5145 persons. The results 

showed that diabetes type 2-complications had a negative impact on quality of life, although 

different treatments and self-care support had the opposite effect. Other aspects of importance to 

quality of life were the support of family and relatives, age, sex, education, physical function, 

civil status and personal background.  

 

Key words: �diabetes type 2�, �quality of life�, �health related quality of life�  
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1. Introduktion 
 

Cirka 300 000 personer i Sverige har diabetes idag och av dessa har ungefär 90 % diabetes typ 2. 

Världshälsoorganisationen (WHO) har räknat ut att antalet personer med diabetes typ 2 kommer 

att fördubblas fram till år 2025. I Sverige är ökningen betydligt mindre än i resten av världen, 

men ändå tillräckligt stor för att väcka oro (1).  

 

1.1 Att ha diagnosen diabetes typ 2 

Insjuknandet i diabetes typ 2 sker under en lång tidsperiod där flera år kan passera utan att några 

symtom visar sig. Ofta händer det att en patient får sin diagnos i samband med en vanlig 

hälsokontroll där han/hon sökt för exempelvis trötthet, yrsel eller depression (2). Att känna igen 

riskfaktorer som predisponerar för komplikationer och att veta vad som kännetecknar en optimal 

förebyggande vård är en viktig del av hanterandet av sin sjukdom. Insatser för att förbättra 

diabetesvården är en fortlöpande process över hela världen (3). Symtomen vid diabetes typ 2 är 

flera, t.ex. stora urinmängder, behov av att kasta vatten nattetid, försämrad sömn p.g.a. detta, 

trötthet, törst, försämrad och suddig syn, yrsel med ev. falltendens, dåligt minne och nedsatt 

vitalitet (4).  

 

1.1.1 Orsaker till diabetes  

Diabetes typ 2, ofta kallad åldersdiabetes, innebär att kroppens känslighet för insulin är nedsatt, 

till skillnad mot Diabetes typ 1 där bukspottskörteln helt slutat framställa insulin (2). 

Ärftligheten anses spela en viktig roll för utvecklingen av diabetes typ 2. Andra riskfaktorer är 

övervikt, fysisk inaktivitet, kostens sammansättning och tobaksrökning (5). Till åldrandet hör en 

minskning av muskelmassan och den fysiska aktiviteten brukar också avta, detta medför ett 

minskat blodflöde till muskulaturen. Åldersförändringar av den här typen kan bidra till att 

insulinresistens utvecklas och försämrar glukosupptaget i insulinberoende vävnader.   

 

1.1.2 Komplikationer vid diabetes typ 2 

Allvarligare komplikationer vid diabetes associeras med en försämrad livskvalitet. De 

komplikationer som kan uppstå vid diabetes typ 2 kan delas upp i två kategorier: mikro- och 

makrovaskulära komplikationer. Mikrovaskulära komplikationer innebär retinopati, nefropati och 
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neuropati. Makrovaskulära komplikationer kan resultera i stroke, kranskärlssjukdom och 

sjukdom i de perifera kärlen. Att ha diabetes typ 2 innebär att individen snabbare drabbas av 

åderförfettning, vilket bl. a. kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt och stroke (5, 6). Som diabetiker 

är det mycket viktigt att vara uppmärksam på sina fötter. Individen bör dagligen inspektera 

fötterna och notera alla eventuella sår, sprickor och förhårdnader. Om undersidan är svår att 

undersöka kan man ta hjälp av en spegel (7). En av de negativa följder som diabetes kan medföra 

är svårigheter med den sexuella förmågan. Hos män är det vanligast med erektil dysfunktion ED, 

vilket oftast orsakats av kärlsjukdom eller autonoma nervskador. Kvinnor verkar ha mindre 

problem med sin sexualitet än män. Mycket talar dock för att de sexuella svårigheter som kvinnor 

kan ha antagligen är underskattade. Ett gemensamt problem för både män och kvinnor med 

diabetes är de vanligt förekommande genitala svampinfektionerna som kan orsaka smärta vid 

samlag (5).  

 

1.1.3 Behandling vid diabetes typ 2 

Diagnosen diabetes typ 2 fastställs genom att ta två blodglukosprover under fasta, där 

glukoshalten ej får överstiga 6,1 mmol/l i helblod och 7,0 mmol i plasma. De primära målen vid 

behandling av diabetes typ 2 går ut på att ändra matvanor, uppmuntra motion och viktminskning 

för överviktiga patienter (7). Målet är att uppnå och bibehålla ett jämnt blodglukosvärde. Om 

detta ej kan uppnås genom ovanstående åtgärder så påbörjas en behandling med tabletter. De 

vanligast förekommande preparaten är sulfonureider och metformin. Sulfonureiderna stimulerar 

bukspottskörtelns insulinproduktion och metformin ökar känsligheten för insulin ute i 

vävnaderna.  Efter flera års tablettbehandling så brukar det ändå tillslut behövas tillförsel av 

insulin. Vid behandling av diabetes ligger fokus på att arbeta förebyggande.  I dag finns oftast ett 

diabetesteam att tillgå på de flesta orter. Där kan patienterna få stöd och hjälp av en 

diabetessjuksköterska som samarbetar med en dietist, fotterapeut, kurator, psykolog eller andra 

specialister som kan behövas, t.ex. ögonläkare, för att upptäcka eventuella ögonskador. 

Patienterna har rätt till regelbundna kontroller av blodglukosnivåer, HbA1c, blodtryck och 

mikroalbuminuri, regelbunden ögonbottenfotografering, kontroll av fötter och blodglukosmätare 

för att själva kunna kontrollera blodglukosnivån (2).   
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1.1.4 Diabetes typ 2 och depressiva symtom 

En vanlig reaktion vid beskedet om en svår sjukdom är förnekande, eftersom konsekvenserna av 

sjukdomen kan vara svåra att hantera och bemästra. För att höja livskvaliteten är det bra om 

patienterna inser vikten av att få kontroll över sin sjukdom (5). Personer med diabetes har visat 

sig vara överrepresenterade vid olika psykiska sjukdomstillstånd. Depression och ångestsyndrom 

är de vanligaste diagnoserna (4). Diabetes och dess följder med ex. depression är ett viktigt 

folkhälsoproblem, eftersom det utgör en stor ekonomisk belastning på samhället (9,10).  

 

Depressiva symtom hos patienter med diabetes är viktiga att uppmärksamma eftersom depressiva 

patienter oftast är sämre på egenvård och skötsel av sin sjukdom, vilket innebär en ökad risk för 

diabetesrelaterade komplikationer (11, 12). Flera socialvetenskapliga studier (13, 14, 15) som 

fokuserat på familjen har kommit fram till att ett starkt stöd från familjen kan leda till bl.a. en 

bättre psykologisk anpassning till sin kroniska sjukdom och en förbättrad följsamhet i samband 

med medicinering.  

 

1.2 Begreppet livskvalitet 

Livskvalitet är en individuell och subjektiv upplevelse (8, 16). I Nationalencyklopedin (8) 

beskrivs livskvalitet vara ett �mått på livsvärden som inte mäts med pengar, t.ex. god miljö, 

gemenskap och tillgång till kultur�. Begreppet är vanligt förekommande inom medicinsk etik, 

hälsoekonomi och i hälsopolitiska sammanhang. Inom forskningen definieras livskvalitet på olika 

sätt, men i de flesta fall är det ett begrepp som är relaterat till människans subjektiva upplevelser. 

Enligt Naess innebär begreppet livskvalitet att individen är aktiv, känner samhörighet, har 

självkänsla och har en grundstämning av glädje (17). WHO definierar livskvalitet som individens 

uppfattning av sig själv och sin situation i sitt kulturella sammanhang och värdesystem i 

förhållande till sitt mål, sina förväntningar och angelägenheter. Livskvalitet är ett brett koncept 

som involverar personens fysiska och psykiska hälsa, grad av oberoende, sociala relationer och 

personliga övertygelser (18).  Nordenfelt beskriver livskvalitet som antingen objektiv eller 

subjektiv. Individens bostads-, familje-, arbets- och hälsosituation är objektivt medan upplevelsen 

av livsvillkor och sinnesstämning är subjektiv. Människors hälsa och livskvalitet skall bedömas 

utifrån individens upplevelse av sin tillvaro och individen själv är den som avgör graden av sin 
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livskvalitet (16). Livskvalitet har karaktäriserats som det ultimata målet för alla hälsobefrämjande 

insatser (19). 

 

1.2.1 Hälsorelaterad livskvalitet 

Hälsorelaterad livskvalitet avgränsar det bredare begreppet livskvalitet och koncentrerar sig 

främst på funktion och välbefinnande vid ohälsa, sjukdom och behandling (19,20). Konceptet är 

multidimensionellt och innebär en kombination av absolut hälsa, upplevelse av verklig eller 

potentiell hälsa och/eller oförmåga (21). Den hälsorelaterade livskvaliteten brukar ofta indelas i 

en subjektiv och en objektiv del. Funktionella faktorer såsom dagliga sysslor, klä på sig, arbeta, 

utföra hushållsgöromål och den sociala förmågan att umgås med vänner och familj, betraktas som 

den objektiva delen. Den subjektiva delen innefattar välmående, som utgår från individens egen 

upplevelse av sitt mående. Med hälsorelaterad livskvalitet menas den effekt som hälsan har på 

människans välmående och förmåga att fungera i tillvaron. När den hälsorelaterade livskvaliteten 

mäts är målet att beskriva funktionella faktorer och individens välbefinnande (22).   

 

1.2.2 Instrument som används för att mäta livskvalitet 

Vanligt förekommande mätinstrument för att uppskatta den hälsorelaterade livskvaliteten är bl.a. 

Short Form 36 (SF-36), Euro Qual 5 Dimensions (EQ-5D) och Health Utilities Index Mark 3 

(HUI3). Mätinstrument av den här typen brukar delas in i två klasser: generiska eller generella 

och sjukdomsspecifika instrument. SF-36 och EQ-5D är generiska mätinstrument som används i 

enkäter för att mäta fysisk och psykisk hälsa. Genom att jämföra upprepade mätningar kan 

förändringar över tid studeras. Den förstnämnda är utformad på ett sådant sätt att det genererar en 

beskrivning av hälsostatus bestående av en hälsoprofil med indexvärden för åtta olika aspekter av 

hälsa, medan EQ-5D istället genererar två indexvärden varav en om livskvalitet och en 

självskattning av hälsan (23).  

 

Idag krävs oftast ett hänsynstagande till patienternas hälsorelaterade livskvalitet vid större 

policybeslut. SBU, Läkemedelsverket, forskningsråd, etiska kommittéer och myndigheter 

rekommenderar numera oftast livskvalitetsmått i kliniska prövningar (24). Många olika 

mätinstrument har utformats för att bedöma fysisk, mental och social hälsa. Bara några få 

uppfyller kriterierna, dvs. mångsidighet, reliabilitet, validitet och crosskulturell användbarhet 
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(25). SF-36 är välkänt för att förse olika undersökningar med giltiga och pålitliga mätresultat, 

särskilt när det gäller mental hälsa (24). 

 

Instrumentet SF-36 är utvecklat för att kunna användas från åldern 14 år och uppåt och används i 

olika patientgrupper eller befolkningen i allmänhet. SF-36 kan ifyllas av den undersökte själv 

eller användas som mall vid intervju. Enkäten består av 36 frågor som mäter hälsan efter åtta 

skalor: fysisk funktionsförmåga, rollfunktion- fysiska begränsningar, smärta, allmänhälsa, 

vitalitet, social funktion, rollfunktion- känslomässiga begränsningar och psykiskt välbefinnande. 

Mätinstrument där livskvalitet mäts, som SF-36, kan medverka till att ineffektiva behandlingar 

kan korrigeras med följd att patienternas motivation till att fullfölja en behandling ökar. Patienten 

kan få hjälp med att lära sig lägga märke till viktiga symtom och lära sig att bli bättre på att 

uttrycka sig angående sin sjukdomsbörda och bieffekter av behandling (23).  

 

Fram till dags dato har SF-36 använts i nästan 4000 publikationer. The international Quality of 

Life Assessment Project (IQOLA) har översatt och validerat SF-36 så att det kan användas i 

multinationella kliniska undersökningar och i andra internationella sammanhang. Att SF-36 blivit 

så spritt och anammat inom undersökningar hos den allmänna befolkningen och kliniska 

prövningar bekräftar att ju mer praktiskt ett mätinstrument är desto mer använt blir det (26).  

Utvecklandet av ett pålitligt och praktiskt mätinstrument är en viktig del inom 

omvårdnadsforskningen. Tack vare IQOLA och de tester de utfört på en multinationell nivå har 

medfört en ökad användbarhet av SF-36 (27).  

 

Instrumentet EQ-5D består av fyra olika delar. Del 1 är utformat som ett beskrivande 

klassifikationssystem bestående av fem dimensioner (rörlighet, hygien, huvudsakliga aktiviteter, 

smärtor/besvär och rädsla/nedstämdhet). Del 2 består av en visuell analogskala, VAS-skalan, som 

används för att skatta sin hälsa. Del 3 utgörs av ett antal standardiserade frågor. Med hjälp av del 

4 så kan en värdering av hälsotillståndet utföras med en VAS-skala (23).  
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1.3 Problemområde 

En databassökning genomfördes för att undersöka hur många litteraturstudier som redan fanns 

inom området. Utfallet visade att det fanns ca 60 studier gjorda när sökordet var livskvalitet och 

diabetes men endast en hade relevans i detta sammanhang. De studier som uteslöts handlade t ex. 

om ekonomi, olika typer av behandlingar och komplikationer av olika slag, insulinsprutor och 

pumpar. Den enda relevanta studien för författarna gjordes år 2005 vid Karolinska Institutet (19).  

Eftersom den inbegrep både diabetes typ 1 och 2 och begränsades rent geografiskt till enbart de 

nordiska länderna ansåg författarna det väl motiverat att genomföra en studie utan några 

geografiska begränsningar.      

 

1.4 Syfte 

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hur personer med diabetes typ 2 upplever sin 

livskvalitet.  

 

1.5 Frågeställningar 

• Hur upplever patienter med diabetes typ 2 sin livskvalitet? 
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2. Metod 
 

2.1 Design 

Studien genomfördes som en deskriptiv litteraturstudie. 

 

2.2 Litteratursökning 

Sökningen har gjorts genom databasen Medline. Sökorden var �Diabetes mellitus type II� och 

�quality of life�, se tabell 1   

 

Tabell 1. Utfall av litteratursökning 

Databas Sökord (limits) Antal träffar Antal artiklar som 

ingår i studien 

Medline �Diabetes mellitus, 

Type II�, �quality of 

life� 

133 20 

 

Sökningen gjordes 5/11-07 Begränsningar som gjordes var: Field: MeSH Termer. Limits: 19-64 

år, inlagd och publicerad i PubMed de senaste 5 åren, bara länkar till �free full text�, män, 

kvinnor. 

 

2.3 Kriterier för urval av källor 

De inkluderade studierna skulle vara av kvantitativ design. Studierna skulle beröra personer som 

var i arbetsför ålder upp till 64 år som fått diabetes typ 2. De artiklar som granskats i studien 

skulle vara publicerade i någon vetenskaplig tidskrift under åren 2003 � 2007 samt vara skrivna 

på engelska. Författarna ville att artiklarna skulle belysa upplevelsen av livskvalitet vid diabetes 

typ 2. Artiklarna/abstracten som valdes bort var litteraturstudier, artiklar med enbart diabetes typ 

1, kvalitativa studier, de artiklar som det endast stod diabetes på (okänt vilken typ av diabetes det 

handlade om), samt de artiklar som granskade nya mätinstrument för livskvalitet. Cirka 35 

artiklar skrevs ut i fulltext och där några har uteslutits på grund av diabetes typ 1 och 2 har slagits 

samman i resultatet samt där det inte framgår vilken typ av diabetes det handlar om. Vissa artiklar 
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har även uteslutits på grund av att tyngdpunkten ej var livskvalitet. I bilaga 1 presenteras de 

inkluderade studierna. 

 

2.4 Dataanalys 

En litteraturgenomgång har gjorts där artiklarna har granskats utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. Studierna värderades enligt följande:   

• Vilka designer har använts i studierna? 

• Vilka karakteristika har studiernas urvalsgrupper?  

• Vilka mätinstrument har används i studierna?  

• Finns mätinstrumentens validitet och reliabilitet beskrivet?   

Utifrån dessa värderingspunkter och frågeställningen granskades artiklarna genom en 

kombination av Forsberg och Wengström (28) samt ur Brink och Wood (29) för att granska och 

indela studiernas design. Artiklarnas syfte och frågeställningar granskades och sedan granskades 

artiklarna enligt punkterna ovan. Efter att ha granskat och läst igenom artiklarna upprepade 

gånger var det uppenbart hur kategoriseringen skulle ske.  

 

2.5 Forskningsetiska överväganden: 

Författarna ansåg att det inte fanns några forskningsetiska problem i föreliggande studie genom 

att det material som används i litteraturstudien bygger på artiklar och undersökningar som redan 

granskats av en forskningsetisk kommitté, därav kommer inga personer till skada. Författarna 

använde sig endast av artiklar publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Alla resultat redovisades 

utifrån dessa artiklar och de påverkades ej av egna värderingar och intressen (28).  
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3 Resultat 
Resultaten i litteraturstudien presenteras utifrån kategorierna; livskvalitet vid diabetesrelaterade 

komplikationer, livskvalitet och olika behandlingar, livskvalitet och depression och livskvalitet 

och individrelaterade aspekter samt sociala aspekter. Resultatet redovisas i löpande text.  

 

3.1 Livskvalitet vid diabetesrelaterade komplikationer 

Vanliga komplikationer vid diabetes är nedsättning av synskärpa, erektil dysfunktion, fotsår vid 

diabetes, hypoglykemi/hyperglykemi, hypertoni och hyperlipidemi. Livskvaliteten var klart 

försämrad hos patienterna med dessa komplikationer (30-33). I studien som berörde fotsår vid 

diabetes jämfördes deltagare som hade haft fotsår i ett år med deltagare som hade haft diagnosen 

diabetes i minst fem år utan fotsår. Resultatet visade att ju allvarligare fotsåren var desto mer 

försämrades livskvaliteten (30). En jämförande studie visade att patienter med 

diabeteskomplikationer som stroke och hjärtinfarkt hade en lägre livskvalitet jämfört med 

patienter som ej hade diabetes (31).  

 

Erektil dysfunktion, ED, hos diabetespatienter och livskvalitet undersöktes i en studie under tre 

år. Resultatet visade oförändrad livskvalitet hos patienter som ej hade ED. För patienter som vid 

studiens begynnelse hade ED och patienter som utvecklade ED under studiens gång observerades 

en försämring i alla domäner på SF-36 skalan (32). I en annan studie var syftet att studera 

sambandet mellan livskvalitet och synskärpa hos patienter med typ 2 diabetes. Resultatet visade 

att nedsättning på synskärpan var negativt associerad med livskvalitet, den mentala hälsan 

försämrades i takt med försämring av synskärpan (33).  

 

3.2 Livskvalitet och olika behandlingar  

Studierna som undersökte behandlingsmetoder vid diabetes berörde viktreducering, olika sorters 

läkemedel/insulin för diabetespatienter, tillskott av vitaminer och mineraler, olika livsstils och 

egenvårdsprogram (36, 37, 39, 40, 41, 49). I studierna framkom att med hjälp av olika 

behandlingsmetoder förbättrades livskvaliteten (34, 35, 37, 40, 41, 49). Fyra studier (34-37) 

handlade om egenvård och olika livsstilsprogram där individuell undervisning och stödsamtal 

samt hjälp med viktminskning var en del i behandlingen. Resultatet visade att livskvaliteten 

förbättrades och deltagarna minskade i vikt jämfört med patienterna som fick vanlig diabetesvård 
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(34-37). I en studie jämfördes två läkemedel, resultatet visade att livskvaliteten förbättrades i 

båda undersökningsgrupperna (38). I en annan studie bestod behandlingen av ett dagligt intag av 

vitaminer och mineraler för att påverka välbefinnande och motverka infektioner. Resultatet 

visade att behandlingen inte hade någon effekt på vare sig den fysiska eller mentala hälsan (39).       

 

Två studier berörde patienternas egna behandlingsmål (40, 41), där det främsta målet var att 

bibehålla en bra och jämn blodglukoskurva och hög livskvalitet. I dessa två studier från Schweiz 

jämfördes patienter med diabetes typ 1 med patienter med diabetes typ 2. I den ena studien (40) 

upplevde alla att friheten var begränsad på grund av dieten och blodglukosmätningarna. 

Undersökningen visade även att livskvaliteten var högre värderad hos patienter med diabetes typ 

1 jämfört med patienter med diabetes typ2.  

 

3.3 Livskvalitet och depression 

En studie (42) från Hawaii visade att depression och hälsorelaterad livskvalitet kan skilja mellan 

olika etniska grupper. I studien jämfördes olika etniska grupper och resultatet visade att en viss 

skillnad fanns mellan de olika etniciteterna. I en annan studie (43) som undersökte depression och 

hälsorelaterad livskvalitet framkom att sambandet mellan depressiva symtom och livskvalitet var 

påverkat av glykemisk status, kön, utbildning, civilstånd och socialt stöd. En annan studie 

undersökte livskvalitet hos diabetespatienter före och efter behandling med det antidepressiva 

läkemedlet Paroxetin. Livskvaliteten ökade under de sex månaderna i både placebogruppen och 

försöksgruppen men mest i den senare gruppen (44).   

 

3.4 Livskvalitet och individrelaterade aspekter samt sociala aspekter 

I följande studier framkom att den hälsorelaterade livskvaliteten var relaterad till ålder (45), kön 

(47, 48), utbildning (49), civilstånd (48), personlig bakgrund (47), familjesammanhållning (46, 

47, 49) och fysisk funktionsförmåga (47, 50). I en av studierna (45) där graden av livskvalitet 

granskades jämfördes diabetiker och icke-diabetiker bland den amerikanska 

ursprungsbefolkningen och de utan samma etnicitet i en isolerad del av Kanada. Resultatet visade 

att ursprungsbefolkningen hade ett lägre medelvärde när de skulle uppskatta sin livskvalitet. 

Medelvärdet var också lägre för deltagare med diagnosen diabetes än övriga. Enligt SF 36 hade 

ursprungsbefolkningen med diabetes lägst livskvalitet. Studien visade också att åldern spelade en 
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stor roll i upplevelsen av sitt hälsotillstånd (45). Familjelivets inflytande över livskvaliteten vid 

diabetes typ 2 redovisas i en studie från USA (46). En strukturell samhörighet hade en positiv 

inverkan på livskvaliteten. En god familjesammanhållning med en världssyn där livet ansågs 

meningsfullt och hanterbart associerades positivt med hälsa i allmänhet. Olösta familjekonflikter 

angående diabetes däremot relaterades till mera depressiva symtom och lägre livskvalitet (46). I 

en studie från Iran (47) och en studie från Grekland (48) värderades livskvaliteten högre hos män 

än hos kvinnor och den familjära relationen till anhöriga spelade en väsentlig roll (47, 48). I en 

annan studie (49) som berörde överviktiga personer med diabetes typ 2 framkom ett samband 

mellan livskvalitet, lägre utbildning, högt BMI och insulinanvändning.   

 

3.5 Värdering av studiernas kvalitet 

Antalet deltagare i studierna varierade från 49-5145 deltagare. Studierna innehöll både män och 

kvinnor och åldrarna varierade från 17-80 år. Mätinstrumentens validitet och reliabilitet beskrivs i 

bilaga 1, åtta studier beskrev ej validitet, sex studier hade tagit upp och diskuterat instrumentens 

validitet och åtta studier hänvisade validiteten till en referens. När det gäller reliabiliteten var det 

tolv studier som ej hade redovisat reliabilitet, i en studie togs det upp och diskuterades, i tre 

studier fanns en hänvisning till referens och sex studier hade använt sig av Cronbach´s alpha där 

samtliga instrument och delskalor samt de olika dimensionerna i de studier som använt sig av SF-

36 hade ett alpha-värde på 0,7 eller mindre med undantag av en studie som hade från 0,4-0,9 

varierande mellan de olika dimensionerna. Författarna värderade kvaliteten på studierna som 

granskades var överlag bra. De studier med få antal deltagare och de varierande populationerna 

kan var en nackdel för att få ett generaliserbart resultat.      
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Diskussion 
 

Huvudresultat 

Resultatet av granskningen visade att komplikationer vid diabetes typ 2 hade en negativ inverkan 

på livskvaliteten, men att behandling och stöd vid egenvård hade en positiv effekt. Andra 

aspekter som visade sig ha betydelse för livskvaliteten var bl.a. stöd från anhöriga, ålder, kön, 

utbildning, fysisk funktionsförmåga, civilstånd och personlig bakgrund.  

 

Resultatdiskussion 

Totalt granskades 20 vetenskapliga artiklar från hela världen. Alla studier var av kvantitativ 

karaktär och fokuserade på livskvaliteten hos personer med diabetes typ 2. Författarna till 

föreliggande studie hade den förhandsuppfattningen att det inom dagens hälso- och sjukvård 

planeras alldeles för kortsiktigt pga. ekonomiska orsaker. Med studien ville författarna undersöka 

vilka vinster, både samhällsekonomiska och individrelaterade, som kan göras vid ett 

förebyggande arbete på lång sikt.  I föreliggande studie framkom att den hälsorelaterade 

livskvaliteten påverkades hos personer med diabetes jämfört med personer utan sjukdomen. Detta 

stämmer överens med Wändells nordiska litteraturstudie från år 2005 (19) som innefattade enbart 

nordiska studier och diabetes typ 1 och 2 (43).  Vidare framkom det i Wändells studie (19) att en 

försämring av livskvaliteten påverkades av ålder, stroke, makrovaskulära sjukdomar, försämring 

av synskärpan, insulinanvändning och fetma (19). I föreliggande litteraturstudie var det fyra 

studier som hade kommit fram till samma resultat, dvs. att livskvaliteten försämrades vid stroke 

och hjärtinfarkt (30), nedsättning av synskärpan (33), ålder (45) och insulinanvändning och fetma 

(49). I Wändells studie (19) så visade det sig att det fanns ett samband mellan hälsorelaterad 

livskvalitet och diabetesvård, regelbunden omvårdnad, möte med diabetessjuksköterska och 

tillfredsställelse med sin diabetesutbildning. Resultatet i föreliggande litteraturstudie visade att 

utbildning och samtalsstöd ledde till en ökad livskvalitet (34-37).  

 

Allvarligare och mer betydande komplikationer vid diabetes associeras med en sämre 

hälsorelaterad livskvalitet (20). Ett antal av de studier som ingick i föreliggande litteraturstudie 

kom fram till samma slutsats (30-33). Enligt Agardh, Berne, Östman (5) innebär diabetes typ 2 

att individen ofta drabbas av åderförfettning, vilket kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt och 
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stroke. I föreliggande litteraturstudie visade resultatet att livskvaliteten hos patienter med 

diabeteskomplikationer som stroke och hjärtinfarkt försämrades jämfört med patienter som ej 

hade diagnosen diabetes typ 2 (31). Det framkom även att enklare diabeteskomplikationer hade 

en försämrande effekt på hälsorelaterad livskvalitet (20). I tidigare litteratur läggs det tydligt vikt 

vid att vara uppmärksam på sina fötter för att undvika fotsår (5). I en jämförande studie i 

föreliggande litteraturstudie framkom det att ju allvarligare fotsåren var desto mer försämrades 

livskvaliteten (30).  

 

Föreliggande studie visade att där syftet var att jämföra personer med ED med personer som ej 

har ED framkom det att livskvaliteten försämrades mycket hos de som under studiens gång 

utvecklade eller redan hade ED (32). Enligt Agardh, Berne, Östman (5) kan den sexuella 

förmågan vara en negativ följd av diabetes typ 2, hos männen är det främst ED som orsakas av 

kärlsjukdom eller autonoma nervskador (5).  

 

Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2) är de primära målen med behandlingen att ändra 

matvanor, uppmuntra till motion och viktminskning för överviktiga patienter för att bibehålla ett 

jämt blodglukosvärde. Om detta ej kan uppnås påbörjas behandling med tabletter och vid ett 

senare stadium insulin (2). Fyra studier i föreliggande litteraturstudie (34-37) som handlade om 

egenvård med individuellt stöd påvisade att detta leder till en förhöjd livskvalitet (34-37). De 

studier som innefattade behandling med speciella läkemedel, vitaminer och mineraler visade att 

det bara var läkemedlen som hade någon inverkan på livskvaliteten (38-41).  

 

Depressiva symtom hos patienter med diabetes typ 2 är viktiga att uppmärksamma eftersom de 

patienterna ofta är sämre på egenvård och skötsel av sin sjukdom vilket även leder till en ökad 

risk för diabeteskomplikationer (11, 12). Flera socialvetenskapliga studier (13-15) som har lagt 

fokus på familjen har visat att ett starkt stöd från familjen kan leda till bl.a. bättre psykologisk 

anpassning till sin sjukdom samt en förbättrad följsamhet i samband med medicinering.    

Studierna i föreliggande litteraturstudie som berörde samband mellan depression och livskvalitet 

visade att sambandet påverkades av glykemiskt status, kön, utbildning, civilstånd och socialt stöd 

(37). I följande studier framkom att den hälsorelaterade livskvaliteten var beroende av ålder (45), 

kön (47, 48), utbildning (49), civilstånd (48), personlig bakgrund (48), familjesammanhållning 
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(46, 47, 49) och fysisk funktionsförmåga (47, 49). Författarna anser att resurser bör läggas på 

information kring vikten av egenvård, eftersom komplikationer har en sådan stor betydelse för 

livskvaliteten. En framtida utmaning är problematiken kring patienternas �compliance� och 

särskilt hos patienter med depressiva symtom.   

 

Antalet deltagare i studierna varierade. Studierna kunde innehålla allt från 49-5145 deltagare. 

Enligt Brink och Wood (29) ger ett högt antal deltagare en större säkerhet vid generalisering av 

resultaten (29).  Artiklarna innehöll både män och kvinnor och åldrarna varierade från 17-80 år. 

De flesta studierna använde sig av SF-36 som mätinstrument. I studien granskades 20 

vetenskapliga artiklar med varierat geografiskt ursprung, resultatet kan ha påverkats av det 

begränsade geografiska upptagningsområdet. De studier som granskades hade sitt ursprung i 

Nordamerika, Västeuropa, Australien och Iran. Ost-Asien, Afrika, Sydamerika och det forna 

öststatsblocket finns ej representerat. Den enda litteraturstudie som genomförts tidigare inom 

området begränsades till de nordiska länderna och berörde både typ1 och typ 2 diabetes (19).  

 

Metoddiskussion 

Denna studie har genomförts som en deskriptiv litteraturstudie där innehållet har hämtats från 20 

vetenskapliga artiklar. En fördel med den här litteraturstudien är möjligheten att sammanställa 

flera olika forskningsresultat samt att detta ger en insyn i området och skapar en sammanfattning 

av den forskning som finns inom området. Språket som förekom i de utvalda studierna var 

engelska, vilket kan ha påverkat resultatet genom att begränsa urvalet. En svaghet i studien kan 

vara att feltolkningar kan göras på grund av bristande kunskaper i det engelska språket, där 

uppslagsböcker har använts som stöd.  En annan svaghet var att en avgränsning på fem år 

gjordes. Detta för att inte få med alltför gamla studier i resultatet samt för att det inte skulle bli 

för många studier. En litteraturstudie ansåg författarna var lämplig att göra på grund av den 

forskning som har gjorts och att det finns mycket inom det valda ämnet att ta del av.  

Datainsamlingen har skett genom sökning i databasen Medline. De sökord som användes var 

�Diabetes mellitus type 2� och �quality of life�. Dessa sökord gav många träffar och därför 

begränsades sökningen och abstracten kunde läsas igenom för att hitta relevanta artiklar. Fördelen 

med att enbart använda Medline var att urvalet begränsades, medan nackdelen var att urvalet 

kanske inte blev riktigt representativt. 
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Allmän diskussion  

Diabetes typ 2 har blivit ett växande folkhälsoproblem i hela världen och därför är det viktigt att 

arbeta förebyggande i ett tidigt stadium. Granskningen visade att livskvaliteten ökar hos patienter 

som får en individuellt anpassad behandling som inkluderar patientundervisning och stöd vid 

viktreduktion och motion.  

Författarna anser att det är viktigt att vara väl insatt och påläst om diabetes för att kunna ta vara 

på sin kropp och hantera läkemedel av olika slag och därmed minska och i bästa fall undvika 

komplikationerna som t.ex. fotsår som kan vara väldigt svåra att bota. Resultatet visade att 

framtida studier bör lägga stor vikt vid hur komplikationer kan minska eller helt undvikas. 

Kunskapen om diabetes har på senare tid ökat och det finns mycket forskning att falla tillbaka på 

så det är viktigt att behålla sin kontakt med diabetessköterskan för att höra om nya råd och rön.  

 

För att förebygga och minska problemet diabetes kan det vara viktigt att jobba förebyggande som 

diabetessjuksköterska med att t.ex. gå ut i skolor och informera om diabetes och vad det innebär 

samt kostråd, livsstil mm på grund av att livet i samhället av idag är mer stillasittande.   

Författarnas åsikt efter genomgången av studierna är att samhället bör satsa mer ekonomiska 

resurser på vård, undervisning, individuellt stöd och fler specialistutbildade 

diabetessjuksköterskor eftersom författarna tror att det i ett längre tidsperspektiv skulle ha en 

sparande effekt på samhällsekonomin, en vinst för både individen och samhället.    
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Bilaga 1 
 
Tabell 2. Översikt av analyserad litteratur  

Mätinstrument
ets validitet & 
reliabilitet har 
redovisats i 
studien 

Författare, Titel,  
Land, Årtal 

Syfte, 
frågeställning 
 

Design, 
data- 
insamlings-
metod 

Urvals- 
karakteristika 
n=antal 
m=medelålder  
 

Validi
tet 

Reliab
ilitet 

30. Baron F, Girod I, 
Guillon P, Moreau-
Defarges T,  Valensi P. 
Quality of life and 
clinical correlates in 
patients with diabetic 
foot ulcers/ 
Frankrike; 2005 

Att jämföra 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
personer som har 
diabetes med och 
utan fotsår. Att 
undersöka kliniska 
karakteristika 
relaterat till fotsår 
och hälsorelaterad 
livskvalitet  

Korrelativ 
och 
komparativ 
design 
Tvärsnittsst
udie.   
SF-36 
 

n=355  
- 239 i grupp 1 
(minst 1 fotsår)  
m= 65,5 år  
- 116 i grupp 2 
(diabetes i mer 
än 5 år utan 
fotsår). 
m= 62,3 år  
 
 
 

Ja Nej 
 

31. Alexander J, Beller 
E, Clarke P, Glasziou P, 
and the ADVANCE 
collaborative group. 
Which health-related 
quality of life score? A 
comparison of 
alternative utility 
measures in patients 
with type 2 diabetes in 
the advance trial/ 
Australien; 2007  

Att jämföra 
livskvalitet för 
diabetespatienter 
vid vanligt 
förekommande 
diabeteskomplikati
oner.     
 

Jämförande 
design. 
SF-36 
EQ-5D 
 

n=978,  
m= 67 år 
71 % män  
 
 

Nej 
 

Nej 
 

32. Fransciosi M, 
Greenfield S, Kaplan 
SH, Pellegrini F, Rossi 
M, Sacco M. 
Longitudinal assessment 
of quality of life in 
patients with type 2 
diabetes and self 
reported erectile 
dysfunction.  
Italien; 2005  

Att beskriva 
förändringarna i 
livskvalitet under 3 
år hos patienter som 
utvecklar en erektil 
dysfunktion under 
studien, de som 
redan innan hade 
problem och de 
som inte hade några 
problem. 

Komparativ 
design, 
longitudinel
l studie. 
SF-36 
 

n=1456 
- ej ED-problem 
m=58,9 år  
- ED-vid 
baslinjen 
m=65,0 år  
- utvecklade ED 
under studiens 
gång m= 64,3 år  
 

Nej 
 

Nej 
 



   

33. Clarke PM, Cull CA, 
Holman RR, Simon J. 
Assessing the impact of 
visual acuity on quality 
of life in individuals 
with type 2 diabetes 
using the Short Form-
36.  
Storbritannien; 2006   

Att undersöka 
sambandet mellan 
livskvalitet och 
nedsatt synskärpa 
hos patienter med 
diabetes typ 2. 

Korrelativ 
design. 
SF-36 
 

n=4051  
m=61,6 
40-75 år 
65 % var män 
 
 

Nej 
 

Nej 
 

34. Bovberg V E, 
Conaway MR, Crowther 
J Q, Hazen K Y, Oneida 
B, Wolf A M. 
Translating lifestyle 
intervention to practice 
in obese patients with 
type 2 diabetes.  
USA; 2004 

Att undersöka 
effektiviteten av 
livsstils-program 
som kan vara 
underlättande för 
klinisk praktik för 
väldigt feta 
patienter med 
diabetes typ 2.  

RCT. 
SF-36 
 

n=118  
m= uppgift 
saknas 
BMI över 27 
kg/m2 
 
 
 

Nej 
 

Nej 
 

35. Baillargeon J-P, 
Lepage S, Maheux P, 
Méanrd J, Payette H, 
Tessier D. 
Efficacy of intensive 
multitherapy for patients 
with type 2 diabetes 
mellitus: a randomized 
controlled trial. 
Canada; 2005    

Att fastställa om ett 
års intensiva 
terapier av olika 
slags (multiterapi) 
resulterade i en 
högre 
måluppfyllelse 
jämfört med vanlig 
vård bland patienter 
med dåligt 
kontrollerad 
diabetes typ 2. 

RCT. 
Studie- 
specifikt 
fråge-
formulär. 

n= 72  
30-70 år 
- 36 multiterapi 
m=55,9 år 
- 36 vanlig vård 
m=53,7 år  

nej 
 

nej 
 

36. Guirguis LM, Lee 
TK, Lewanczuk R Z,  
Maddigan S L, 
Majumdar S R, Toth E 
L. 
Improvements in 
patient-reported 
outcomes associated 
with an intervention to 
enhance quality of care 
for rural patients with 
type 2 diabetes  
Canada; 2004 

Att undersöka 
patientrapporterade 
resultat gällande 
livskvalitet i en 
kontrollerad studie 
med intervention 
för att förbättra 
omvårdnad för 
patienter med 
diabetes typ 2.  

RCT. 
HUI3 

n=322  
m=62,6 år 
- 178 interven-
tionsgruppen 
- 144 kontroll-
gruppen 
 
 

Ja Nej 
 

37. Bagdade J D, 
Barrera Jr M, Glasgow 
R E, Strycker L A, 

Att utvärdera 
förbättringar efter 
sex månaders 

RCT. 
MOS-12 
PAID  

n=279 
m= uppgift 
saknas  

Ja 
 

Ja 
 



   

Toobert D B, Wander J 
L. 
Biologic and quality of 
life outcomes from the 
Mediterranean lifestyle 
program. 
USA; 2003  

deltagande i ett 
livsstilsprogram.  
 

  
 

38. Vinik A I, Zhang Q. 
Adding insulin Glargine 
versus Rosiglitazone. 
USA; 2007 

Att bedöma 
hälsorelaterad 
livskvalitet hos 
patienter med 
diabetes typ 2 som 
behandlas med 
insulin glargine 
eller rosiglitazone 
som tilläggsterapi 
till salfonylurea och 
metformin  

RCT. 
SF-36 
 

n=214 
18-80 år  
- glargine 
m=55,9 år  
- rosiglitazone 
m=55,3 år  
 
 

Ja Ja 

39. Barringer T A, Long 
Foley K, Kirk J K, 
Michielutte P,  
Santaniello A C. 
Effect of a multivitamin 
and mineral supplement 
on infection and quality 
of life. 
USA; 2003  

Att undersöka 
effekten av att 
dagligen ta 
multivitamin och 
mineraltillägg och 
undersöka vad det 
har för effekt på 
infektioner och 
livskvalitet. 

RCT. 
SF-12 
 

n=130 varav 51 
hade diabetes 
typ 2. 
m= uppgift 
saknas 
45-64 år. 
 
 

Nej 
 

Nej 
 

40. Endrass J, Keller U, 
Lächelt S, Müller B, 
Puder J J. 
What are disease 
perceptions and 
subjective treatment 
goals of insulin treated 
diabetic patients 
Schweiz; 2005  

Att undersöka vad 
diabetespatienter 
uppfattar som mest 
oroande och vad 
målet med den egna 
behandlingen är. 

Beskrivande 
design. 
Studie- 
specifikt 
frågeformul
är med 23 
öppna 
frågor 
 

n=124  
63 män, 61 
kvinnor  
- 60 pat. med 
typ 1 utan  
insulinpump,  
- 42 pat. med 
typ1 med 
insulinpump, 
- 22  pat med 
typ 2  
. 
m=44 år 
diabetes typ 1  
m=45 år 
diabetes typ 1 
med 
insulinpump 
m=65 år 

Nej 
 

Ja 



   

diabetes typ 2 
 

41. Endrass J, Keller U,   
Moriconi N, Puder J J. 
How patients with 
insulin-treated type 1 
and type 2 diabetes view 
their own and their 
physician�s treatment 
goals. 
Schweiz; 2006   

Att undersöka de 
subjektiva 
behandlings-målen 
hos 
insulinbehandlade 
diabetes typ 1 och 
typ 2 patienter. 
 
 

Beskrivande 
design. 
DAQL 
ADDQoL  
 

n=509 
- 297 diabetes 
typ 1, m=45,4 
år  
- 205 diabetes 
typ 2, m=63,0 
år 
 
 

Ja Ja 

42. Chang H K, 
Grandinetti A, Haynes S 
N, Kaholokula J K. 
Ethnic differences in the 
relationship between 
depressive symptoms 
and health-related 
quality of life in people 
with type 2 Diabetes. 
Hawaii; 2006  

Att undersöka 
sambandet mellan 
depression och 
aspekter av 
livskvalitet hos 
olika etniska 
grupper i en 
kommun-baserad 
population med typ 
2 diabetes. 

Korrelativ 
och 
komparativ 
design, 
tvärsnitts-
studie.  
SF-36 
 

n= 190 
m= 59,0 år 
Hawaiianer=94 
Filipiner=30 
Japaner=35 
annat etiskt 
ursprung=31 
(m=54,5 år 
hawaiianer 
m=63,6 år 
filippiner 
m=64,7 år 
japaner 
m=61,9 år 
mixade etiska 
grupper) 

Nej 
 

Ja 

43. Chang HK, 
Grandinetti A, Haynes S 
N, Kaholokula J K. 
Biological, psychosocial 
and sociodemographic 
variables associated with 
depressive symptoms in 
persons with type 2 
diabetes 
Hawaii; 2003 

Att undersöka 
sambandet mellan 
depressiva 
symptom, 
biologiska, 
psykosociala, och 
sociodemografiska 
variabler hos 
diabetespatienter  

Korrelativ 
design, 
tvärsnitts-
studie. 
SF-36 
 

n=146  
67 män 
m= uppgift 
saknas 
 
 
 

Ja 
 

Ja 
 

44. Eriksson JG, Paile-
Hyvärinen M, Wahlbeck 
K. 
Quality of life and 
metabolic status in 
mildly depressed 
patients with type 2 
diabetes treated with 

Att utvärdera 
effekten av det 
antidepressiva 
medlet paroxetinets 
på livskvalitet, 
metabolisk kontroll 
och mentalt 
välbefinnande hos 

RCT. 
SF-36 
 

n=49  
50-70 år  
- placebo 
m=59,5 år  
- paroxitin 
m=59,2 år  
 
 

Nej 
 

Nej 
 



   

paroxetine: A double-
blind randomised 
placebo controlled 6-
month trial. 
Finland; 2007 

äldre diabetiker 
(50-70 år) med en 
mildare depression. 

 

45. Berkowitz J, 
Michalos A C,  
Thommasen A T,  
Thommasen H V. 
Understanding 
relationships between 
diabetes mellitus and 
health-related quality of 
life in a rural 
community. 
Canada; 2005 

Att undersöka 
hälsorelaterad 
livskvalitet bland 
infödda diabetiker 
och icke diabetiker 
boende i en isolerad 
del på landsbygden 
i Canada  

Komparativ 
design 
retrospektiv 
studie av 
popula-
tionen. 
SF-36 
 

n=747,  
m= uppgift 
saknas 
17 år och äldre - 
72 pat med 
diabetes typ 2  
- 675 som ej 
hade diabetes. 
 
 

Ja Ja 

46. Chesla C A, Chun K, 
Fisher L, Gardiner P, 
Mullan J T, Skaff M M. 
Family and disease 
management in African-
American patients with 
type 2 diabetes. 
USA; 2004 

Att undersöka hur 
familjelivet 
influerar hälsa och 
hälsoutövning hos 
afroamerikanska 
patienter med typ 2 
diabetes 

Korrelativ 
design. 
SF-36 

n=159 
m=54 år, 20-70 
år 
Afroamerikaner 
med typ 2 
diabetes sedan 
minst ett år, , 
inga större 
diabetes- 
komplikationer. 

Ja Nej 
 

47. A Ghanbari, ZP 
Yekta, Z A Roushan, N 
M Lakeh. 
Assessment of factors 
affecting quality of life 
in diabetic patients in 
Iran. 
Iran; 2005 

Att studera 
samband mellan 
personlig 
bakgrund/karakteris
tika och olika 
dimensioner av 
livskvalitet hos 
diabetespatienter. 

Korrelativ 
design, 
tvärsnittsstu
die. 
SWED-
QUAL 

n=117 
m=52,3 år 
 
 

Ja  
 

Ja 
 

48. Frydas A, 
Ikonomakis E,  
Kontodimopoulus N, 
Niakas D,  
Papadopoulos A A. 
Predictors of health-
related quality of life in 
type II diabetic patients 
in Greece/ Grekland; 
2007 

Att använda SF-36 
för att identifiera 
sjukdomsspecifika 
och 
sociodemografiska 
riskfaktorer för 
hälso-relaterad 
livskvalitet hos 
diabetes typ 2 
patienter     

Korrelativ 
design. 
SF-36 
 

n=229 varav 
52,8% var 
kvinnor 
m=70 år 
 
 

Ja 
 

Ja 



   

49. Foster G D, Lang W, 
Maciejewski M L,  
Nieberg R H, Rubin R, 
Williamson D F. 
Correlates of health-
related quality of life in 
overweight and obese 
adults with type 2 
Diabetes.  
USA; 2006    

Att beskriva 
korrelationer/samba
nd mellan 
hälsorelaterad 
livskvalitet och 
depressiva symtom 
hos överviktiga och 
feta personer med 
diabetes typ 2. 

Korrelativ 
design, 
tvärsnittsstu
die 
SF-36 
 

n=5145 
2082 män  
3063 kvinnor 
m=58,7 år 
45-74 år  
 

Ja Ja 

 
Randomiserad kontrollerad studie RCT, diabetes quality of life (DAQL), audit of diabetes-
dependent quality of life (ADDQoL), Health Utilities Index Mark 3 (HUI3), psycological 
generall well-being index (PGWB), problem areas in diabetes (PAID) med specific mätning av 
livskvalitet, Short Form 36 (SF-36), Short Form 12 (SF-12), Euro Qual 5 Dimensions (EQ-5D), 
Medical Outcomes Study 12 (MOS-12), Swedish Health-Related Quality of Life questionnaire 
(SWED-QUAL).  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


