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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som innebär en nedsatt produktion av 

insulin samt insulinresistens. Diabetes typ 2 drabbar idag personer i nästan alla åldrar. 

En orsak till att drabbas kan vara en ohälsosam livsstil. Att sjuksköterskan arbetar 

utifrån ett personcentrerat förhållningssätt ökar patientdelaktigheten samt motivationen 

till en förändrad livsstil hos personer med diabetes typ 2. 

Syfte: Att beskriva personer med typ 2 diabetes upplevelser av mötet med 

sjuksköterskan samt beskriva hur undersökningsgrupperna i artiklarna ser ut. 

Frågeställning: Hur upplever personer med diabetes typ 2 mötet med sjuksköterskan? 

Metodologisk frågeställning: Hur beskrivs undersökningsgrupperna i artiklarna? 

Metod: En beskrivande litteraturstudie. Tio vetenskapliga studier har granskats och 

sammanställts, varav åtta studier av kvalitativ ansats samt två mixade studier.  

Huvudresultat:  

Att se personen ur ett helhetsperspektiv ansågs vara en viktig aspekt för att skapa en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. Kommunikation och bemötande som 

anpassas efter individens förutsättningar upplever personer med typ 2 diabetes ger en 

känsla av delaktighet och förståelse för den fortsatta vården. 

Slutsats: 

Relationen mellan sjuksköterska och patient med diabetes typ 2 upplevdes 

tillfredställande då sjuksköterskan använde sig av ett holistiskt synsätt med fokus på 

personcentrerad vård. Brister mellan patient och sjuksköterska upplevdes där 

kommunikation, stöd och rådgivning felade samt ignorerades. De personer som 

upplevde dessa brister hos sjuksköterskan hade sämre förutsättningar att klara 

egenvården och levde med en rädsla för eventuella komplikationer.  
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Abstract 

Background: Diabetes type 2 is a public disease which means a reduced production of 

insulin and insulinresistance of the tissues. Diabetes type 2 affects people of nearly  

every ages today. One explanation to why people are affected is an unhealthy 

lifestyle.  The nurse's work based on a person-centered approach increases patient 

participation and motivation for a changing lifestyle in people with type 2 diabetes. 

Aim: To describe the experiences of people with type 2 diabetes meeting with the nurse 

and describe how the research groups in the articles are presented. Question: How is the 

meeting with the nurse experienced by persons diagnosed with diabetes type 2? 

Methodological question: How are the study groups described in the articles? 

Method: A descriptive literature study. Ten scientific studies have been analyzed and 

compiled, which of eight studies were of qualitative approach and two were mixed 

studies. 

Results: Looking at the person from a holistic perspective was considered to be an 

important aspect of establishing a good relationship between the nurse and patient. 

Communication tailored to the individual's circumstances was experienced by people 

with type 2 diabetes to give a sense of participation and understanding of continued 

care. 

Conclusion: The relationship between nurse and patient with type 2 diabetes was found 

to be satisfactory when the nurse was using a holistic approach focusing on person-

centered care. Deficiencies between patient and nurse were experienced where 

communication, support and counseling were ignored. Those who experienced these 

deficiencies in the nurse had poorer conditions to cope with self-esteem and lived with a 

fear of possible complications. 
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1. Introduktion  
1.1 Diabetes 

Diabetes finns i flera former. Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen. Denna 

typ av diabetes fortsätter att öka världen över (Ericson & Ericson 2012; Cadier, Jallow 

Göransson & Rosengren 2017; Kirkness, Marcus, LaStayo, Asche, & Fritz 2008). 

Orsaken till att diabetes ökar kan vara vår nuvarande livsstil, där övervikt och för lite 

motion spelar en stor roll (Kirkness et al. 2008). Diabetes medför att insulin ej 

produceras tillräckligt eller inte alls beroende på vilken typ av diabetes personen har 

(Ericson & Ericson 2012; Cadier, Jallow Göransson & Rosengren 2017). Detta leder till 

att blodsockernivån i kroppen blir för hög. Ett normalt blodsockervärde bör ej ligga 

över 6,1 mmol/L vid fasta och ej över 11.0 mmol/L vid icke fasta (Ericson & Ericson 

2012). Tidigare var det framförallt äldre som drabbades av diabetes typ 2, men det har 

visat sig att den nuförtiden även drabbar yngre personer. Utmärkande för diabetes typ 2 

är att vävnaderna till viss del utvecklat insulinresistens samt sämre insulinutsöndring 

(Ericson & Ericson 2012; Rabbitt & Coyne 2012). 

 

Ett tidigt stadie av diabetes typ 2 kan kännetecknas av en långsam och gradvis 

utveckling där symtom som ökad törst, ökad urinmängd, ökad trötthetskänsla samt 

viktminskning kan förekomma (Svensson, Sarlöv & Ursing 2010).  

1.1.1 Behandling 

Motion har visat sig ha stor betydelse för personer med diabetes typ 2. Tillsammans 

med en hälsosam kost och regelbunden fysisk aktivitet kan kroppen, utan hjälp av 

medicinering, själv reglera insulinet till en tillfredsställande nivå (Ericson & Ericson 

2012; Kirkness et al. 2008). En studie påvisar hur viktigt det är att sjuksköterskan 

motiverar till en mer fysiskt aktiv livsstil (Kirkness et al. 2008). När inte kost och fysisk 

aktivitet tillräckligt kan reglera insulinnivån krävs medicinsk behandling. Detta kan ske 

via injektion av insulin eller i tablettform. (Ericson & Ericson 2012; Kirkness et al. 

2008). 

1.1.2 Riskfaktorer för att drabbas av diabetes typ 2 

Övervikt och fetma ökar världen över (Ericson & Ericson 2012; Samper-Ternent & Al 

Snih 2012; Folkhälsomyndigheten 2016) och i Sverige 2016 led över 50 % av 

befolkningen i åldrarna 18-84 av ett BMI ≥ 25 vilket indikerar för övervikt eller fetma 
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(Folkhälsomyndigheten 2016). Fetma ökar risken för en rad sjukdomar såsom högt 

blodtryck, stroke och hjärtkärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2016; Samper-Ternent 

& Al Snih 2012; Westergren 2014) samt diabetes typ 2 (Ericson & Ericson, 2006). 

Riskfaktorer till att drabbas av diabetes typ 2 är brist på fysisk aktivitet, rökning, hög 

alkoholkonsumtion, övervikt och depression. Kärlsjukdomar som hypertoni och 

ateroskleros ökar även risken att drabbas (Kirkness et al. 2008; Cadier, Jallow 

Göransson & Rosengren 2017). I studien genomförd av Cox (2018) visades att personer 

med diagnosen diabetes typ 2 som även var överviktiga, kunde genom att gå ner cirka 

15 kilo i vikt få ner blodsockervärdet till ett normalt värde. 

1.1.3 Komplikationer av diabetes typ 2 

Diabetes kan leda till en rad komplikationer och i värsta fall döden. Komplikationerna 

kan vara högt blodtryck, njursvikt, blindhet, amputation, stroke och hjärtinfarkt (Ericson 

& Ericson 2012; Kirkness et al. 2008). Komplikationer är mer benägna att uppstå hos 

personer vars insulinreglering är svårinställd, vilket kan medföra att kroppen ständigt 

har för höga eller låga halter av glukos. Följsamhet av medicinsk behandling och rätt 

diet är viktiga komponenter för att hålla blodsockret på en jämn och hälsosam nivå 

(Ericson & Ericson 2012). 

  

Akuta komplikationer såsom hypoglykemi kan leda till livshotande tillstånd, när halten 

glukos är så låg att hjärnans celler inte får den mängd glukos de behöver. Orsaker till 

detta kan vara hög alkoholkonsumtion, fysisk ansträngning och lågt intag av mat. 

Även hyperglykemi kan bli livshotande. Detta uppstår när halten glukos är för hög i 

cellerna. Orsaker till detta kan vara bland annat insulinbrist, stress, kräkning, infektion 

och trauma. Detta tillstånd drabbar främst personer med typ 1 diabetes (Svensson, 

Sarlöv & Ursing 2010). 

 

1.2 Människa – ett bärande begrepp 
Den ursprungliga betydelsen av ordet patient är “Den som lider”. En person blir patient 

först då denne får vård utförd av yrkeskunnig personal. Den som är patient står i 

beroendeställning till sjuksköterskan vilket är viktigt för henne att ta hänsyn till. Därför 

är det av yttersta vikt att sjuksköterskan behandlar och ser patienten som en individ 

samt strävar efter att bibehålla dennes autonomi och värdighet. Människan ses i sitt 

helhetsperspektiv enligt det humanistiska synsättet vilket innebär att människans ande, 
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själ och kropp bör betraktas som en enda komponent. För att förstå människan måste 

detta helhetsperspektiv beaktas. Hur sjuksköterskans syn på vad en människa är, speglar 

också vilken syn på omvårdnad och hälsa denne har. Sjuksköterskan måste förstå att en 

människa är mer än bara en kropp byggd av celler (Willman 2014). 

1.2.1 Sjuksköterskans hälsofrämjande roll 

Sjuksköterskan har omvårdnad som sitt huvudområde. Där används vetenskaplig 

kunskap som grund för att sedan tillämpas i det patientnära arbetet. Ansvarsområdet 

handlar om att se personen genom ett humanistiskt synsätt. Sjuksköterskan ska besitta 

kunskap om människans hälsa och ohälsa, deras utveckling genom livet, samt kunna 

lindra lidande oavsett vilken livssituation personen befinner sig i (Svensk 

sjuksköterskeförening 2009). Sjuksköterskan förväntas kunna samarbeta med andra 

professioner, för att således uppnå god patientsäkerhet samt strävan efter 

personcentrerad vård (Svensk sjuksköterskeförening 2016; Grover, Porter & Morphet 

2017).  

 

Inom sjuksköterskans ansvarsområde ingår hälsofrämjande omvårdnad. Att se till 

personens riskbeteenden som kan äventyra god hälsa, samt att motivera till en hälsosam 

livsstil, är andra viktiga uppgifter för sjuksköterskan, då 50 % av kvinnorna och 65 % 

av männen i Sverige lever med minst en hälsofarlig levnadsvana (Willman 2014). 

1.2.2 Anhörigas roll 

Mayberry, Harper och Osborn (2016) och Shi et al. (2016) skriver att anhöriga har en 

betydelsefull roll i en person med typ 2 diabetes liv. Anhöriga beskriver vilket ansvar 

sjukdomen medför. De ska stötta, motivera till egenvård, påminna om det medicinska 

samt eventuellt ändra sina matvanor. Vidare belyser Mayberry, Harper och Osborn 

(2016) att hela familjen kan vara i behov av en förändring gällande de dagliga 

matvanorna. Detta för att minska risken att drabbas av diabetes typ 2. Anhöriga kan 

uppleva det som betungande att ständigt behöva påminna om den dagliga egenvården. 

Några tycker att det är positivt, medan andra personer med diabetes typ 2 upplever det 

besvärligt. Vidare skriver Keogh et al. (2011) att information till anhöriga angående 

sjukdomen diabetes typ 2 samt dess behandling kan leda till ett förbättrat 

blodsockervärde hos den drabbade familjemedlemmen. Shi et al. (2016) skriver att då 

en person drabbas av diabetes typ 2 blir individen utsatt. Däremot kan denna sjukdom 
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benämnas som en familjesjukdom då de närstående även blir påverkad av diagnosen. 

Familjemedlemmar har visat sig ha en viktig roll i motiveringen till en hälsosammare 

livsstil. 

 

1.3 Holistiskt förhållningssätt 

1.3.1 Individuellt anpassad information 

Ett gott individuellt bemötande har visat sig vara väsentligt då information förmedlas av 

vården. Bemötandet är också viktigt för att skapa delaktighet i vården. Sjuksköterskan 

har som ansvar att ta tillvara på kunskaperna som personen hon möter besitter för att 

sedan kunna anpassa informationen  (Tingström 2014; Oxelmark, Ulin, Chaboyer, 

Bucknall & Ringdal 2018). I artikeln skriven av Boström, Isaksson, Lundman, 

Lehuluante och Hörnsten (2013) beskriver sjuksköterskorna vikten av att ta del av 

patientens erfarenheter kring sin diagnos för att skapa så goda förutsättningar som 

möjligt. 

 

Det är viktigt att sjuksköterskan är lyhörd och inte endast ser till att personen teoretiskt 

förstår informationen, utan även kan använda sig av den praktiskt. Detta kan handla om 

att få träna tillsammans med sjuksköterskan att ge sig själv injektioner eller ta andra 

läkemedel (Tingström 2014). 

1.3.2 Personcentrerad vård 

Med denna definition menas att patienten inte är en sjukdom, utan en egen individ vars 

tankar, erfarenheter och känslor bör beaktas och tillvaratas, alltså delaktigheten i den 

egna vården samt en holistisk syn på individen (Eldh 2014; Boström et al. 2014;  

Svensk sjuksköterskeförening 2016). Även personens närstående ingår i detta begrepp, 

då det syftar till att se hela människan (Eldh 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2016). 

Sjuksköterskor som arbetar utifrån personcentrerad vård har visat sig ha en stor förmåga 

till att diskutera svåra och känsliga ämnen med patienterna de möter i sitt arbete. 

Personcentrerad vård bidrar också till ökad motivation gällande egenvården (Boström et 

al. 2014). För att uppnå en personcentrerad vård krävs det att patienten får berätta om 

sin syn på diagnosen (Hörnsten & Udo 2018; Boström et al. 2014).  En vårdplan där det 

finns tydliga mål om hur vårdprocessen ska fortskrida, både på kort och lång sikt, ska 

vara tydligt definierat. Detta ska ske genom att patienten är lika delaktig som 
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sjukvårdspersonalen när beslut ska fattas, vilket leder till ett bättre samarbete mellan 

sjukvårdens olika professioner samt att patientens autonomi bevaras (Hörnsten & Udo 

2018). 

 

1.4 Kommunikation  
Kommunikation är ett brett begrepp vilket används då information ska delges eller 

mottagas. Detta kan dock individer efter deras personliga erfarenheter och värderingar 

göra egna tolkningar av, vilket kan leda till att budskapet förändras och missförstånd 

uppstår (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

  

Information och kommunikation är en av de viktigaste delarna inom vården för att 

kunna uppnå god och säker patientvård (Baggens & Sandén 2014; Svensk 

sjuksköterskeförening 2017; Shorey et al. 2018). En god kommunikation mellan patient 

och sjuksköterska ökar patientdelaktigheten (Eldh 2014). Sjuksköterskan använder sig 

dagligen av kommunikation i sitt arbete, detta sker mellan patient-sjuksköterska 

(Baggens & Sandén 2014; Svensk sjuksköterskeförening 2017), sjuksköterska-anhörig, 

men även mellan sjuksköterskan och övriga professioner. Vid bristande kommunikation 

kan patientsäkerheten äventyras. För att detta ska undvikas är samarbete kring patienten 

av största vikt (Svensk sjuksköterskeförening 2017). 

 

1.5 Ida Jean Orlando – Interaktionsteorin 
Teoretikern Ida Jean Orlando grundade interaktionsteorin. Syftet med teorin var att 

belysa vikten om hur viktig interaktionen mellan sjuksköterska och patient är. En av 

hennes viktigaste delar var att se patienten ur ett helhetsperspektiv. Fokus låg inte på 

den sjuke individen, utan personen “bakom” sjukdomen var precis lika betydelsefull. 

Patienten har oftast egna tankar och idéer som är viktiga att ta hänsyn till. Orlando 

menade att det är sjuksköterskans uppgift att lyssna på patienten samt att få dennes 

särskilda behov uppfyllda. När ett beslut ska fattas är patienten precis lika delaktig i den 

processen som sjuksköterskan är. Delaktigheten har setts leda till att patientens mående 

har förbättrats samt att autonomin bibehållits. Oavsett vad patienten eller sjuksköterskan 

säger kommer det alltid i slutändan att påverka dem båda. För att kunna skapa en 

välfungerande patient-sjuksköterskerelation krävs det att sjuksköterskan observerar 

samt kommunicerar med patienten. Därför är det också viktigt att sjuksköterskorna 
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kommunicerar med varandra samt hjälper varandra finna verktyg för att kunna skapa en 

god relation till patienten (Pokorny 2017). 

 

1.6 Problemformulering  
Diabetes typ 2 ökar i snabb takt i stora delar av världen, detta kan bero på hur 

människan lever idag. Kunskap finns om riskfaktorerna som kan leda till diabetes typ 2. 

Riskfaktorer som påvisats i tidigare forskning är bland annat övervikt, hypertoni, för lite 

fysisk aktivitet samt en ohälsosam livsstil som innefattar rökning, hög 

alkoholkonsumtion och dåliga kostvanor. Därför är det viktigt att i ett tidigt skede 

informera om livsstilsvalen människor med diabetes typ 2 kan göra för att förbättra sin 

hälsa. De komplikationer som kan uppstå relaterat till diabetes typ 2 kan innebära ett 

stort lidande för patienten och i värsta fall för tidig död.  Alla människor är unika, med 

olika behov och förutsättningar. Därför är det ett av sjuksköterskans största ansvar att se 

individen ur ett helhetsperspektiv. Eftersom vi strävar efter en personcentrerad och 

patientsäker vård krävs bred kunskap om hur kommunikation och information 

sjuksköterska- och patient emellan kan individanpassas. God kommunikation ökar 

också patientdelaktigheten. Den personcentrerade vården inkluderar även anhöriga, som 

har visat sig ha en stor betydelse i personer med typ 2 diabetes liv. Forskning finns 

kring området diabetes typ 2 och upplevelsen av mötet med diabetessjuksköterskan. 

Däremot behövs det mer kvalitativ forskning som sammanfattar hur den grundutbildade 

sjuksköterskan i sin profession bör anpassa bemötandet och information till personer 

med diabetes typ 2. Oavsett vilken vårdinrättning sjuksköterskan arbetar på kommer 

hon att möta dessa personer. Denna litteraturstudie syftar till att öka medvetenheten hos 

grundutbildade sjuksköterskor i frågan om hur patienter upplever mötet med vården och 

på så vis finna verktyg till att skapa en god relation med patienten. Detta hoppas 

författarna leder till en mer personcentrerad- och patientdelaktig vård med ökad 

följsamhet och vårdkvalitet som följd. 

1.7 Syfte och frågeställning  

Syftet är att beskriva personer med typ 2 diabetes upplevelse av mötet med 

sjuksköterskan, samt beskriva hur undersökningsgrupperna i artiklarna ser ut.  

 

Frågeställning: Hur upplever personer med typ 2 diabetes mötet med sjuksköterskan? 

Metodologisk frågeställning: Hur beskrivs undersökningsgrupperna i artiklarna? 
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2. Metod 
2.1 Design 
Författarna har valt att göra en beskrivande litteraturstudie (Polit & Beck 2017). 

 

2.2 Sökstrategi 
Författarna valde att använda sig av Cinahl då det är en stor databas som handlar om 

omvårdnad. Den täcker många områden, dels sökningar på grundläggande nivå men 

även mer avancerade och specifika sökningar (Polit & Beck 2017) Begränsningar som 

användes var Peer reviewed, Free full text, max 10 år gamla samt att artiklarna skulle 

vara på engelska, se tabell 1. 

 

Sökorden Diabetes type 2, Nurs* role, Patient, Experience, Patient centred-care, Health 

care, perspective, view, perception, attitude och Consultation valdes utifrån syftet. På 

Cinahl söktes dessa termer var för sig för att sedan kombineras med booleska söktermen 

AND samt genom användandet av Cinahl headings på huvudämnet diabetes typ 2. 

Författarna har använt sig av asterix (*) vid sökordet nurse för att utvidga sökningen 

och inkludera alla ord som innehåller nurse (Polit & Beck 2017) och för att inte missa 

artiklar som kan ha svarat på syftet. 

 

Tabell 1. Utfall av databassökning 

Databas  Begränsningar  Söktermer Antal 

träffar 

Valda artiklar 

Cinahl 

18-09-10 

Free full text, 

peer reviwed, 

10år, engelska. 

“Diabetes type 2” 

[Cinahl heading-Major 

Concept] AND “Nurs* 

role” (fritext) AND 

“Patient” AND 

“Experience” (fritext) 

11 3 

Cinahl 

18-09-10 

Free full text, 

peer reviwed, 

10år, engelska. 

Diabetes type 2 [Cinahl 

heading-Major Concept] 

AND “Patient centred-

care” (fritext) AND 

“Experience” (fritext) 

26 4 
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Chinal 

18-09-10 

Free full text, 

peer reviwed, 

10år, engelska. 

Diabetes type 2 [Cinahl 

heading-Major Concept] 

AND “Patient” (fritext) 

AND “Experience or  

perspective or view or 

perception or attitude” 

(fritext) AND 

“Consultation” (fritext) 

28 1 

Manuell 

sökning 

18-09-10 

Free full text, 

peer reviwed, 

10år, engelska. 

Relevans för syfte, 

frågeställning samt 

inklusionskriterier 

2 2 

Summa   67 10 

 

2.3 Urvalskriterier 
Inklusionskriterier: vetenskapliga artiklar som innehåller IMRAD (Polit & Beck 

2017), primärkällor, studier som svarar på syftet och frågeställningen om vuxna med 

typ 2 diabetes upplevelser av mötet med sjuksköterskan och kvalitativa studier. 

 

Exklusionskriterier: litteraturstudier, studier om barn med diabetes typ 2, artiklar om 

diabetes typ 1, artiklar äldre än tio år, artiklar som ej var fritt tillgängliga och 

sjuksköterskans perspektiv.  

 

2.4 Urvalsprocess och utfallet av valda artiklar.  
Titel lästes av båda författarna i de möjliga 67 artiklarna. Därefter valdes 41 stycken 

bort då titel ej svarade på syftet och 26 stycken återstod. Sedan lästes de 26 återstående 

artiklarnas abstrakt, där sex stycken artiklar valdes bort då de ej innehöll IMRAD (Polit 

& Beck 2017) och 20 artiklar återstod, varav tre var litteraturstudier som valdes bort. 17 

artiklar återstod, där två stycken visade sig vara utifrån sjuksköterskans perspektiv, 

varav 15 artiklar kvarstod. Ytterligare sju artiklar valdes bort då fem stycken var 

dubbletter, samt två artiklar var av kvantitativ ansats. Åtta artiklar återstod. På grund av 

det låga antalet träffar valde författarna att göra en manuell sökning enligt Polit och 

Becks (2017) rekommendationer, genom att använda länken find similar results. Detta 

genererade i ytterligare två artiklar. De tio valda artiklarna lästes i sin helhet av båda 

författarna till föreliggande studie för att bibehålla objektiviteten samt få en mer 
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detaljrik bild av artiklarna som sedan användes i föreliggande studie. Att artiklarna var 

primärkällor granskades av författarna som även det styrker objektiviteten vilket 

rekommenderas av Polit och Beck (2017).  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Urvalsprocess 

 

2.5 Dataanalys 
Båda författarna läste igenom de tio valda artiklarna i sin helhet var för sig för att 

säkerställa att de svarade på syftet och frågeställningen. Därefter letade författarna 

gemensamma likheter och skillnader i artiklarnas resultat som enbart skulle svara på 

syftet (Aveyard 2014) och kodade dessa med hjälp av färger och anteckningar enligt 

Polit och Becks (2017) rekommendation för att sedan sammanställa dessa. En 

sammanställning av de valda artiklarnas resultat skrevs in i tabell 3, se bilaga 2, för att 

få en mer överskådlig blick och underlättade för författarna att se skillnader och 

67 titlar lästes 

26 abstract lästes 
 

41 st exkluderades 
då de inte svarade 

på syftet 
 

6 st exkluderades 
då de ej var 

vetenskapliga 
 

20 möjliga 
artiklar 3 litteraturstudier 

exkluderades 
 

17 möjliga 
artiklar 

2 studier från 
sjusköterskans-

perspektiv 
exkluderades 

 
15 möjliga 

artiklar 5 dubletter och 2 
kvantitativa 

exkluderades 

8 valda artiklar + 
2 manuella 
sökningar 

10 valda artiklar 
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likheter. Sammanställningarna lästes igenom av författarna och utifrån innehållet 

diskuterades olika rubriker utifrån dessa (Polit & Beck 2017; Aveyard 2014).  

Metoddelen granskades för att svara på den metodologiska frågeställningen. Författarna 

granskade undersökningsgrupperna utifrån antal deltagare, ålder, kön på deltagare, hur 

länge deltagarna levt med diagnosen samt geografisk spridning. 

 

2.6 Etiska överväganden 
Författarna till denna studie har följt Polit och Becks (2017) rekommendationer 

angående falsifiering, fabricering och plagiering som innebär att författarna ej hittat på 

resultat, manipulerat eller förvrängt resultat samt att författarna till föreliggande studie 

refererat till forskaren vars resultat presenterats. Författarna till föreliggande studie har 

strävat efter att ej lägga in egna värderingar i resultatet, ett objektivt förhållningssätt har 

genomsyrat hela denna litteraturstudie.  

 

3. Resultat 
Utifrån de tio valda vetenskapliga artiklarna, åtta av kvalitativ ansats samt två mixade 

studier, har författarna skrivit resultatet i denna studie. Resultatet presenteras med hjälp 

av huvudrubriker och underrubriker i löpande text samt Figur 2. 

Sjuksköterskans egenskaper: Fokus på person, inte diagnos, Fokus på diagnos, inte 

person och Sjuksköterskans kompetens. 

Kommunikationens betydelse: Rådgivning, Bristande kommunikation. 

Resultatet presenteras i löpande text samt i sammanfattad form i tabell 3, se bilaga 2. 

Författarna har även beskrivit den metodologiska aspekten undersökningsgrupp 

avseende antal deltagare, ålder, kön, tid för diagnos samt geografisk spridning utifrån 

undersökningsgrupperna i studierna. Detta beskrivs i löpande text samt i tabell 2, se 

bilaga 1.  

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Huvudrubriker och underrubriker 

Sjuksköterskans 
egenskaper 
Fokus på person, inte 
diagnos 
Fokus på diagnos, inte 
person 
Sjuksköterskans 
kompetens 
 

Kommunikationens 
betydelse 
Rådgivning 
Bristande kommunikation 
 

Metodologisk aspekt 
Undersökningsgrupp 
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3.1 Sjuksköterskans egenskaper 
Fokus på hela individen har visat sig vara viktigt för patienter i mötet med 

sjuksköterskan. Det framkommer även i artiklarna att en stor del av deltagarna upplevde 

att sjuksköterskan inte såg eller ignorerade personen bakom diagnosen.  

3.1.1 Fokus på person, inte diagnos 

Ett holistiskt synsätt, alltså att se patienten ur ett helhetsperspektiv är enligt Edwall, 

Hellström, Öhrn och Danielson (2008), Ljung, Olsson, Rask och Lindahl (2013) och 

Peltola, Isotalus och Åstedt-Kurki (2018) önskvärt av patienten så en upplevelse av en 

god relation till sjuksköterskan uppnås. Vidare skriver Peltola et al. (2018) att 

personerna med diabetes typ 2 uppskattade när sjuksköterskorna ägnade tid åt att ställa 

frågor samt var intresserade av hela livssituationen, fokuset låg inte på det medicinska, 

alltså personen bakom diagnosen var lika viktig. van Dijk-de Vries et al. (2016) 

beskriver också att personerna med typ 2 diabetes uppskattade mötet med 

sjuksköterskan då hon var intresserad av hela deras välmående, på så vis ansåg 

personerna att en god patient-sjuksköterskerelation skapades. Personer med typ 2 

diabetes upplevde hur de fick extra tid och att sjuksköterskan var flexibel om det var 

något som de ville diskutera utanför de sedvanliga frågorna och mätningarna (Boyle, 

Saunders & Drury 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). I studien skriven av 

van Dijk-de Vries et al. (2016) upplevde 90 % av deltagarna att det gavs tillräckligt med 

tid för diskussion under mötet med sjuksköterskan. Deltagare uppskattade när mötet 

upplevdes personligt (Boyle, Saunders & Drury 2016). 

3.1.2 Fokus på diagnos, inte person 

En återkommande upplevelse från patienterna var att det primära fokuset i mötet för 

sjuksköterskorna var det medicinska såsom blodprovssvar, blodtryck och vikt samt att 

problem som inte direkt handlade om diabetes ignorerades eller inte togs på allvar 

(Walker et al. 2011; Boyle, Saunders & Drury 2016; van Dijk-de Vries et al. 2016). 

Detta efterföljdes av en rad frågor som enbart var relaterade till diabetes typ 2 

(Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; van Dijk-de Vries et al. 

2016).  Deltagare i studien genomförd av van Dijk-de Vries et al. (2016) ansåg dock det 

befriande att få prata om dessa problem trots när det enbart rörde sig om sjukdomen. 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) och Boyle, Sanders och Drury 

(2016) beskrev att patienterna upplevde hur de hade obesvarade frågor kvar efter 
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besöket, det gavs inte tid till dessa frågor samt ansågs inte vara lika viktigt enligt 

sjuksköterskorna. Vidare skriver Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) att 

personer med typ 2 diabetes upplevde sorg och oro. Trots att deltagarna tog upp dessa 

känslor med sjuksköterskan tog hon ingen vidare notis om detta utan fortsatte att prata 

om annat. Walker et al. (2011) beskriver deltagarnas upplevelse av att bli förbisedda 

och ignorerade när de ville ställa frågor som inte direkt rörde protokollet som användes 

vid uppföljningskonsultationen. Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) 

belyste även hur patienterna upplevde att de kom i andra hand, deras åsikter lades inget 

fokus på. 

3.1.3 Sjuksköterskans kompetens 

En viktig egenskap hos sjuksköterskan var, enligt personer med diabetes typ 2, 

förmågan att ge adekvat information och råd under uppföljningsmötet. Att få 

konsultation angående den fortsatta vården av diabetes upplevdes som uppmuntrande 

(Edwall et al. 2008; Lawton, Rankin, Peel & Douglas, 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 

2010; Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki, & Pietilä., 2014; van Dijk-de Vries et al. 

2016). Personer med diabetes typ 2 har visat sig ha stort förtroende för sjuksköterskorna 

de mött till följd av deras diagnos. Sjuksköterskorna beskrivs i ett antal artiklar som 

kompetenta, professionella och viktiga för personerna med typ 2 diabetes fortsatta vård 

(Lawton et al. 2009; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; Peltola Isotalus & Åstedt-

Kurki 2018). Personerna med diabetes typ 2 uppskattade de rutinmässiga kontrollerna 

som innefattade vägning, mätning och blodprover. Detta gav en känsla av bekräftelse 

(Lawton et al. 2009; van Dijk-de Vries et al. 2016). Boyle, Saunders och Drury (2016) 

belyste också att en del av personerna med diabetes typ 2 upplevde att uppföljningarna 

där de fick träffa olika sjuksköterskor var positivt. De ansåg att alla sjuksköterskor 

besatt den kunskapen som krävdes för att kunna göra en god uppföljning. Uppföljningar 

sågs vara viktigt för många enligt Edwall et al. (2008) och vidare menar de att då 

personerna med diabetes typ 2 hade fått gott om information samt upplevde att deras 

diabetes var inom kontroll kunde uppföljningarna ibland kännas onödiga. Detta var helt 

på grund av att sjuksköterskorna hade varit ett gott stöd redan från början av 

sjukdomsdebuten. 

  

Sjuksköterskan visade sig ha en viktig uppgift för personerna med diabetes typ 2 där de 

gav en förklaring till vilket tillstånd kroppen befann sig i (Edwall et al. 2008; Edwall, 
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Danielson & Öhrn 2010). Edwall, Danielson och Öhrn (2010) beskriver vidare hur detta 

ledde till att personerna med diabetes typ 2 fick en tankeställare angående deras eget 

ansvar att förändra sin livsstil. Att gå på kontroller samt att dessa, om det visade sig att 

värdena inte var tillfredsställande, ledde till förändringar i behandlingen resulterade i att 

personer med diabetes typ 2 kände sig trygga med den vården sjuksköterskan gav. En 

person med diabetes typ 2 förklarade att denne litade fullt på sjuksköterskan angående 

ändringar av medicineringen då denne själv inte alls var insatt på det området (Edwall, 

Danielson & Öhrn 2010). Edwall et al. (2008) beskriver att en del av personerna med 

diabetes typ 2 kunde känna skuld och skam då de hade ådragit sig diagnosen själv, där 

fann de ett gott stöd i sjuksköterskan som motiverade dem till att inte tänka så. Fokuset 

låg istället på att se det positiva och hur sjukdomen skulle kunna förbättras. 

 

3.2 Kommunikationens betydelse 
Flera personer uppskattade sjuksköterskans goda och korrekta råd vilket ledde till stor 

tillit för sjuksköterskan. Dock visade ett antal studier att informationen upplevdes som 

otillräcklig samt opersonlig.  

3.2.1 Rådgivning  

För att klara av att hantera diabetes typ 2 i hemmet krävdes stöd, konsultation och 

information från sjuksköterskan. Upplevelsen av hur väl sjuksköterskan gav detta till 

personer med diabetes typ 2 var positiv (Lawton et al. 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 

2010; van Dijk-de Vries et al. 2016). Peltola, Isotalus och Åstedt-Kurki (2018), Edwall 

et al. (2008) och Halkoaho et al. (2014) beskriver hur viktigt personer med diabetes typ 

2 anser att delaktigheten är, alltså möjligheten att vara med och planera sin egenvård 

med sjuksköterskan. Då delaktigheten eftersträvades upplevde personerna med diabetes 

typ 2 en förbättrad följsamhet av sin egenvård och Edwall, Danielson och Öhrn (2010) 

belyser att stödet och informationen från sjuksköterskan lade grunden till ett ökat 

självförtroende hos personer med diabetes typ 2 i fråga om att ta egna beslut angående 

egenvårdsbehandling. 

  

I två av studierna beskrivs hur personer med typ 2 diabetes upplevde att sjuksköterskan 

fungerade som en inspirationskälla i frågan om att lära känna sin egen kropp. Detta 

ledde till en större förståelse om vilka åtgärder som krävdes för att upprätthålla god 

hälsa (Edwall et al. 2008; Edwall, Danielson & Öhrn 2010). Dock kunde personerna 
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med diabetes typ 2 uppleva en rädsla över en eventuell livsstilsförändring. I samma 

studie beskrivs av personer med diabetes typ 2 hur sjuksköterskan sågs som ett tillfälligt 

men nödvändigt professionellt stöd, tills dess att deltagarna helt på egen hand kunde 

hantera sin behandling. En annan viktig aspekt visade sig vara insikt i vad egenvården 

innebar som också ledde till ökad egenvårdskapacitet (Edwall, Danielson & Öhrn 

2010). 

  

Telefonrådgivning underlättade för personer med diabetes typ 2 att hantera mätningar 

av bland annat blodsockret samt underlättade för att nå en hälsosammare livsstil. Det 

ledde till en känsla av tillfredsställelse hos deltagarna när det visade sig ha gjort en 

positiv skillnad vid uppföljningarna (Walker et al. 2011). 

3.2.2 Bristande kommunikation 

Mycket information gavs men ingen vidare förklaring om varför vissa förändringar var 

viktiga (Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Boyle, Saunders & Drury 

2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). Ett problem som kunde uppstå under 

mötet med sjuksköterskan var att informationen angående egenvården inte förstods. Det 

kunde bero på att sjuksköterskan talade med mycket medicinska termer eller att 

språkförbistringar fanns. Personer med diabetes typ 2 upplevde sig inte ha någon 

kunskap angående sjukdomen samt dess komplikationer. Istället för att ställa frågor 

angående patienternas frukostvanor samt vad de hade för tankar kring nutritionen gav 

sjuksköterskorna endast råd om vad som var bra att äta, inte varför. Detta kunde även 

ses när de tog upp ämnen som motion och vikt, det enda sjuksköterskorna belyste då var 

att äta mindre och träna mer, någon information om hur de skulle gå tillväga saknades. 

Personer med typ 2 diabetes upplevde informationen de fick av sjuksköterskan som 

otillräcklig (Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012).  

 

Deltagarna i studierna genomförda av Walker et al. (2011) och Brämberg, Dahlborg-

Lyckhage och Määttä (2012) beskrev hur sjuksköterskorna avfärdade deras åsikter och 

funderingar. När en deltagare ställde frågor eller hade en åsikt var sjuksköterskorna 

snabba på att byta samtalsämnen. Ensamboende deltagare i studien genomförd av 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) beskrev en känsla av rädsla eftersom 

de inte hade fått någon information från sjuksköterskan hur de skulle hantera en 
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eventuell hypoglykemi, inte heller hade de fått någon information om hur de skulle 

förebygga en sådan situation. 

  

Raka frågor och besked var något som personer med typ 2 diabetes saknade. Mycket 

information som personerna ansåg hade varit av stor vikt för deras hälsa missades på 

grund av detta (van Dijk-de Vries et al. 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). 

Även frågor och diskussioner som rörde de psykosociala livet saknades enligt personer 

med diabetes typ 2 (van Dijk-de Vries et al. 2016). Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och 

Määttä (2012) beskriver att personer med diabetes typ 2 upplevde att de inte fick någon 

information om varför uppföljningar angående diabeteskomplikationer skulle 

genomföras. De saknade även information om vad själva sjukdomen skulle kunna 

orsaka för komplikationer. 

 

Patienterna beskrev att rådgivningen blev onödig på grund av att sjuksköterskorna inte 

tog tillvara på deras personliga resurser (Halkoaho et al. 2014) vilket också beskrivs av 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) där personer med typ 2 diabetes 

beskriver hur sjuksköterskan inte tog reda på vilken kunskap personen besatt om 

sjukdomen och dennes hälsotillstånd. 

 

3.3 Metodologisk aspekt 
Beskrivning av undersökningsgrupp 

Samtliga tio artiklars deltagare var personer med diabetes typ 2.  

 

Antal deltagare 

Det totala antalet deltagare i samtliga artiklar uppgick till 393 stycken (Edwall et al. 

2008; Lawton et al. 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Walker et al. 2011; 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; 

Boyle, Saunders & Drury 2016; van Dijk-de Vries et al. 2016; Peltola, Isotalus & 

Åstedt-Kurki 2018). I studien skriven av van Dijk-de Vries et al. (2016) uppgavs det 

högsta antalet, 205 stycken deltagare i den kvantitativa delen, 12 stycken i den 

kvalitativa delen. I tre av studierna uppgavs 20 deltagare (Edwall et al. 2008; Lawton et 

al. 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 2010). I två av studierna var antalet deltagare tio 

stycken (Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Boyle, Saunders & Drury 

2016) vilket också var det lägsta antalet. I resterande artiklar såg deltagandet ut som 
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följer: 14 deltagare (Walker et al. 2011), 15 deltagare (Halkoaho et al. 2014), 16 

deltagare (Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018), 19 deltagare (Ljung et al. 2013).  

 

Ålder hos deltagarna 

Åldrarna hos deltagarna i sju av studierna varierade mellan 30 – 81 år (Edwall et al. 

2008; Lawton et al. 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Walker et al. 2011; 

Halkoaho et al. 2014; van Dijk-de Vries et al. 2016). I Peltola, Isotalus och Åstedt-

Kurki (2018) s artikel är deltagarna som svarade på enkäten 30-93 år, vilket också var 

den högsta åldern, respektive 30-89 år i intervjudelen. I artikeln skriven av Brämberg, 

Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) och Walker et al. (2011) är ålder ej angivet. 

 

Kön hos deltagarna 

Kvinnorna utgjorde majoriteten av deltagarna med 202 kvinnor totalt i nio artiklar. 

Antalet manliga deltagare uppgick till 180 deltagare i nio artiklar (Edwall et al. 2008; 

Lawton et al. 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & 

Määttä 2012; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; Boyle, Saunders & Drury 2016; 

van Dijk-de Vries et al. 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). I Walker et al. 

(2011) var kön på deltagare ej angivet. Minsta antalet kvinnliga deltagare återfanns i 

den kvalitativa delen i den mixade studien skriven av van Dijk-de Vries et al. (2016). 

Där deltog fem kvinnor, respektive högsta antalet kvinnliga deltagare i den kvantitativa 

delen vilket var 98 stycken. I studierna utförda av Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och 

Määttä (2012), Halkoaho et al. (2014) och Boyle, Saunders och Drury (2016) deltog sex 

stycken kvinnor. I artiklarna av Edwall et al. (2008) och Edwall, Danielson och Öhrn 

(2010) deltog tio kvinnor. Vidare deltog 18 kvinnor - respektive 13-, 11- samt nio 

kvinnor i ordningsföljden: Lawton et al. (2009), Ljung et al. (2013) och Peltola, Isotalus 

och Åstedt-Kurki (2018).   

 

Lägst antal manliga deltagare återfanns i studien av Peltola, Isotalus och Åstedt-Kurki 

(2018) där de endast var tre stycken i den kvalitativa delen av den mixade studien. 

Ytterligare sju stycken manliga deltagare ingick i den kvantitativa delen. Högst antal 

manliga deltagare uppgick i 107 stycken, detta i Dijk de-Vries et al. (2016) s studie.  

Fyra manliga deltagare ingick i artiklarna skrivna av Brämberg, Dahlborg-Lyckhage 

och Määttä (2012) Boyle, Saunders och Drury (2016) s urval. I Edwall et al. (2008) och 

Edwall, Danielson och Öhrn (2010) s studier använde författarna tio manliga deltagare. 



 

17 
 

I resterande artiklar såg det manliga deltagandet ut som följer: 11-, nio- och åtta stycken 

(Lawton et al. 2009; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014). 

 

Tid för diagnos 

I fem av de tio artiklarna framkommer hur länge personerna levt med diagnosen 

(Edwall et al. 2008; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Halkoaho et al. 2014; van Dijk-de 

Vries et al. 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). 31 år var det längsta någon 

deltagare hade haft diagnosen diabetes typ 2, detta i Halkoaho et al. (2014) s artikel. 

Medelvärdet för antal år framgick i två av artiklarna, 11 år respektive 12,5 år (Edwall, 

Danielson & Öhrn 2010; van Dijk-de Vries et al. 2016). I Edwall et al. (2008) framgår 

endast att deltagarna haft diagnosen tre månader eller mer.  

 

Geografisk spridning 

I resultatet har artiklar från totalt fem länder använts (Edwall et al. 2008; Lawton et al. 

2009; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Walker et al. 2011; Brämberg, Dahlborg-

Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; Boyle, Saunders & 

Drury 2016; van Dijk-de Vries et al. 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). Sex 

artiklar är från norden (Edwall et al. 2008; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Brämberg, 

Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; Peltola, 

Isotalus & Åstedt-Kurki 2018).  

Fyra studier från Sverige (Edwall et al. 2008; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et al. 2013) och två från Finland 

(Halkoaho et al. 2014; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018).  

Två artiklar är utförda i Australien (Walker et al. 2011; Boyle, Saunders & Drury 2016) 

och slutligen en är utförd i Skottland (Lawton et al. 2009) respektive en från 

Nederländerna (van Dijk-de Vries et al. 2016). 

 

4. Diskussion 
4.1 Huvudresultat 
Att se personen ur ett helhetsperspektiv ansågs vara en viktig aspekt för att skapa en god 

relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskans fokusering på enbart det 

medicinska har visat sig upplevas både positivt och negativt. Flertalet sjuksköterskor 

upplevdes kompetenta samt att de besatt den kunskap som krävdes. Bristande 
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egenskaper som framkommer i föreliggande studies resultat är att många sjuksköterskor 

enkom fokuserade på diagnosen och inte på personen bakom. Kommunikation och 

bemötande som anpassas efter individens förutsättningar ger en känsla av delaktighet 

och förståelse för den fortsatta vården. Egenvårdsrådgivning som gavs av engagerade 

sjuksköterskor gav bra resultat och ett ökat självförtroende hos patienten att klara av 

vården i hemmet. Praktisk information gav också en känsla av att vara delaktig i den 

egna vården. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

4.2.1 Sjuksköterskans egenskaper 
I ett flertal studier upplevde personer med typ 2 diabetes det viktigt att sjuksköterskan 

såg individen i sin helhet och inte endast fokuserade på diagnosen (Edwall et al. 2008; 

Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018; Ljung et al. 2013) utan intresserade sig för 

individens livstillstånd (Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018; van Dijk-de Vries et al. 

2016). Vilket även styrks av (Eriksson, Lindblad, Möller & Gillsjö 2018). Detta 

bekräftas av Svensk sjuksköterskeförening (2016), Eldh (2014) och Boström et al. 

(2014) som menar att i ett holistiskt perspektiv ingår personens tidigare erfarenheter, 

känslor och tankar. Vidare skriver Eriksson et al. (2018) vikten av att sjuksköterskan ser 

individen som en unik person. Bemötandet ska bygga på respekt för individen samt 

utifrån en ödmjuk attityd skapa tillit. Personen ska bli betrodd samt få en känsla av 

bekräftelse. Författarna till föreliggande studie anser hur viktigt tillvaratagandet av 

patientens resurser är, detta för att ge personen de bästa förutsättningarna till att uppnå 

god hälsa. Tillräckligt med tid gavs av sjuksköterskan för att uppfylla personer med typ 

2 diabetes behov av diskussion (Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018; van Dijk-de 

Vries et al. 2016).  Boyle, Saunders och Drury (2016) beskriver att personer med typ 2 

diabetes fick utrymme till att kunna diskutera områden som inte rörde diagnosen med 

sjuksköterskan. Interaktionsteorin syftar till att fokusera på individen, dess tankar och 

känslor. Detta kan uppnås enligt Orlandos teori genom att sjuksköterskan är lyhörd 

gentemot patientens åsikter. För en nyutexaminerad sjuksköterska belyser Orlando 

vikten av att, redan från början i sin arbetskarriär, motiveras till att arbeta utefter detta 

och således bemöta individen på bästa sätt (Pokorny 2017). 
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Deltagare i ett flertal studier upplevde mötet med sjuksköterskan som strikt medicinskt, 

övriga frågor förbisågs (Walker et al. 2011; Boyle, Saunders & Drury 2016; van Dijk-de 

Vries et al. 2016) och obesvarade frågor återstod hos personerna med typ 2 diabetes 

efter mötet med sjuksköterskan vilket fick personerna att känna sig försummade 

(Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Boyle, Saunders & Drury 2016; 

Walker et al. 2011). Willman (2014) beskriver hur sjuksköterskan aktivt ska motivera 

personer till en hälsosam livsstil. Författarna ser det som sjuksköterskans ansvar att 

förklara vad en hälsosamlivsstil är, vilka komplikationer som kan uppstå om detta inte 

efterföljs samt hur en sådan förändring kan förbättra hälsan. Ericson och Ericson (2012) 

beskriver hur en hälsosam kost hjälper personer med diabetes typ 2 att hålla blodsockret 

på en jämn nivå. Om blodsockret är ojämnt kan detta leda till komplikationer.  

 

Personer med typ 2 diabetes upplevde att sjuksköterskans förmåga att informera och ge 

råd relaterat till sjukdomen och den fortsatta vården var en viktig aspekt i 

uppföljningsmötet (Edwall et al. 2008; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Lawton et al. 

2009; Halkoaho et al. 2014; van Dijk-de Vries et al. 2016). Sjuksköterskorna gav ett 

förtroendeingivande intryck hos personer med diabetes typ 2 och sågs som väldigt 

professionella och kvalificerade (Lawton et al. 2009; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 

2014; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). Redan tidigt i sjukdomsdebuten upplevde 

personer med diabetes typ 2 att sjuksköterskan gav ett gott stöd, detta kunde innebära att 

uppföljningsmötet kändes överflödigt. Grunden till detta berodde på att personerna 

kände sig trygg då verktyg tillsammans med sjuksköterskan hade arbetats fram för att 

kunna hantera sjukdomen på ett gynsamt sätt (Edwall et al. 2008). Pokorny (2017) 

skriver att en god relation mellan sjuksköterska och patient bygger på 

tvåvägskommunikation. Detta är grunden till en välfungerade, individanpassad 

omvårdnad som syftar till att främja hälsa. Willman (2014) beskriver sjuksköterskans 

stora huvudområden vilket är arbete med att förebygga ohälsa. För att motverka detta 

behöver sjuksköterskan utforska vilka riskbeteenden personen har, samt ge motivering 

till varför det är viktigt att fullfölja råden angående behandling. Författarna till 

föreliggande studie tror att utbildning tillsammans med sjuksköterskan angående 

diabetesbehandling tidigt i sjukdomsdebuten, kan underlätta utbildning samt 

motiveringen till en hälsosam livsstil.  
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4.2.2 Kommunikationens betydelse 

Patientdelaktighet har lett till att personer med diabetes typ 2 upplevt att egenvården har 

blivit mer följsam. Personerna gavs möjlighet till att påverka egenvården vilket 

upplevdes mer personligt (Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018; Edwall et al. 2008; 

Halkoaho et al. 2014). Willman (2014) skriver att patientens ställning inom vården 

alltid har varit lägre än sjuksköterskans. Därför är det av största vikt att sjuksköterskan 

tar hänsyn till detta och bemöter personen med empati, samt bevarar självbestämmandet 

hos individen. Pokorny (2017) och Hörnsten och Udo (2018) styrker detta då de menar 

att det är patientens särskilda behov som vården ska uppfylla och då krävs det att 

personen är lika delaktig som sjukvården då beslut ska fattas. Delaktigheten har visat 

hur patientens allmäntillstånd har förbättrats samt att autonomin har bevarats. Enligt 

Eldh (2014) är patientdelaktighet ett tydligt tecken på att en välfungerande 

kommunikation finns mellan patient och sjuksköterska. Baggens och Sanden (2014) och 

Svensk sjuksköterskeförening (2017) skriver att i sjuksköterskans profession är 

kommunikation något som ingår i det dagliga arbetet. Svensk sjuksköterskeförening 

(2017) menar att om inte kommunikationen fungerar kan det leda till att 

patientsäkerheten äventyras, vilket kräver att alla professioner samarbetar kring 

patienten utifrån den personcentrerade vården. Eldh (2014) och Svensk 

sjuksköterskeförening (2016) skriver att inom den personcentrerade vården inkluderas 

även anhöriga. Mayberry, Harper och Osborn (2016) och Shi et al. (2016) beskriver hur 

diagnosen diabetes typ 2 påverkar anhöriga. Stöd och motivation är något som anhöriga 

använder sig av dagligen för att uppmuntra deras familjemedlem till egenvård. 

Författarna till föreliggande studie anser att anhöriga inte får glömmas bort när det 

handlar om den personcentrerade vården. Ofta kan de besitta mycket viktig information 

angående patienten så därför är det av största vikt att anhöriga inkluderas. 

 

För att klara av den egna vården i hemmet upplevde personer med typ 2 diabetes ett 

behov av mycket stöd och korrekt information från sjuksköterskan (Lawton et al. 2009; 

Edwall, Danielson & Öhrn 2010; van Dijk-de Vries et al. 2016). Tingström (2014) 

rekommenderar att i mötet med patienten skall sjuksköterskan praktiskt öva olika 

tekniker som patienten kan behöva använda sig av i hemmet, till exempel att ge sig själv 

insulin eller ta blodsocker. Praktiska råd anser författarna kan vara till stor hjälp för att 

vägleda dessa personer i deras vardagliga liv. Omvårdnadsteoretikern Ida Jean Orlandos 
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interaktionsteori säger att allt sjuksköterskan gör och säger påverkar patienten (Pokorny 

2017).  

  

I studien genomförd av Walker et al. (2011) undersöktes personer med typ 2 diabetes 

upplevelse av att få rådgivning av sjuksköterskor via telefonsamtal. Detta upplevdes 

som positivt då det resulterade i en förbättrad egenvårdsbehandling. Rydholm Hedman 

(2014) säger att den kliniska blicken är ett viktigt verktyg för att bedöma patientens 

status. Där används bland annat synen och hörseln. Att se och observera en patient kan 

ge en indikation på var i sitt sjukdomstillstånd denne befinner sig. Författarna till 

föreliggande studie anser att sjuksköterskan ska vara flexibel i sin profession och om 

telefonrådgivning underlättar patientens vardagliga liv kan detta 

kommunikationsverktyg användas. Svensk sjuksköterskeförening (2017) menar att 

kommunikation kan se ut på olika sätt och är en av de viktigaste byggstenarna för att 

uppnå god patientsäker vård.  

 

Brist på kommunikation var ett återkommande problem (Brämberg, Dahlborg-Lyckhage 

& Määttä 2012; Boyle, Saunders & Drury 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). 

Deltagarna i Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012) beskrev att personerna 

med diabetes typ 2 upplevde att informationen från sjuksköterskan var bristfällig då 

ingen förklaring om varför en livsstilsförändring var viktig samt hur denna skulle ske. 

Viktig information såsom eventuella komplikationer som kan uppstå, känsliga, privata 

ämnen samt varför en viss livsstil är viktig att upprätthålla anser författarna bör vara 

grundläggande för sjuksköterskan att diskutera med personer med diabetes typ 2. Detta 

styrks av Boström et al. (2014) som menar att även om ett ämne är känsligt och 

personligt måste sjuksköterskan ta mod till sig för att få en inblick hur sjukdomen 

påverkar livet. Att använda sig av personcentrerad vård underlättar detta. Pokorny 

(2017) menar att sjuksköterskan ska, i sin profession, direkt möta patienten och dennes 

behov oavsett situation och yttre faktorer. Patientens oro och ångest kan påverkas i en 

negativ riktning, om dennes behov inte blir tillgodosett i ett tidigt skede utifrån det 

sjukdomstillstånd personen befinner sig i (Pokorny 2017). Att information som 

förmedlades av sjuksköterskan inte förstods samt att brister uppstod i 

kommunikationen, upplevdes som ett återkommande problem av personer med typ 2 

diabetes. Personerna upplevde okunskap om sjukdomen samt dess komplikationer 

(Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012). Kommunikation innefattar många 
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komponenter, bland annat information. Information kan ges på många sätt, dock är det 

av största vikt att den är korrekt förmedlad annars kan missförstånd uppstå, vilket kan 

äventyra patientsäkerheten (Svensk sjuksköterskeförening 2016; Svensk 

sjuksköterskeförening 2017; Baggens & Sandén 2014; Shorer et al. 2018). Författarna 

till denna litteraturstudie menar att en viktig egenskap hos sjuksköterskan är att hon 

bekräftar om patienten verkligen förstår den information som ges. Pokorny (2017) 

menar att sjuksköterskan bör erhålla en stor förståelse för patientens behov samt åsikter 

för att sedan utvärdera hur vården ska utformas. Detta kan åstadkommas genom 

observation och analysering av patienten. 

  

Walker et al. 2011 och Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä  (2012) skriver att 

personer med diabetes typ 2 upplevde ignorans från sjuksköterskorna. Detta utspelade 

sig under mötet då sjuksköterskorna avsiktligen avvisade personernas frågor angående 

sjukdomen. Enligt Willman (2014) är det sjuksköterskans uppgift att inte objektifiera 

patienten. Patientens behov av omvårdnad bör inte styras utifrån sjuksköterskans 

personliga värderingar och åsikter, omvårdnad skall ske utifrån individens behov. 

Sjuksköterskans tillvaratagande av inre och yttre resurser ansågs vara otillräckligt enligt 

patienterna (Halkoaho et al. 2014; Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012). 

Kunskap som patienten besatt om sin hälsa och ohälsa uppmärksammades ej 

(Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012). Boström et al. (2014) skriver i sin 

artikel hur sjuksköterskor kommit till insikt att oavsett hur länge en person levt med 

diabetes finns ett behov att ta reda på vilken kunskap denne har om diagnosen. Enligt 

sjuksköterskorna finns mycket att lära av patienten. Tingström (2014) och Oxelmark et 

al. (2018) skriver att sjuksköterskorna ansvarar för att ta reda på vilka kunskaper 

personen redan har för att kunna ge individanpassad information. 

 

4.3 Metodologisk diskussion 
Antal deltagare varierade i de tio valda artiklarna. Enligt Polit och Beck (2017) är ett 

högt antal deltagande i kvantitativa artiklar att föredra. I artikeln skriven av van Dijk-de 

Vries et al. (2016) deltog 205 personer i den kvantitativa delen. Vidare rekommenderas 

ett representativt urval, vilket författarna menar att de 205 deltagarna uppfyllde då de 

alla hade diagnosen diabetes typ 2, vilket författarna anser är en styrka. I resterande 

artiklar som alla var kvalitativa, var antalet deltagare lägre, från tio deltagare till 20 

deltagare (Edwall et al. 2008; Lawton et al. 2009; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; 
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Walker et al. 2011; Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et al. 2013; 

Halkoaho et al. 2014; Boyle, Saunders & Drury 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 

2018). I en kvalitativ studie är inte antalet deltagare det väsentliga, det viktiga är hur 

informationsrik datan som insamlas är. Detta fås med fördel genom intervjuer (Polit & 

Beck 2017). Författarna till föreliggande litteraturstudie anser att det är en styrka att 

mycket personlig information från personer med diabetes typ 2 använts då föreliggande 

studie syftar till att beskriva upplevelser.  

 

En svaghet enligt författarna är att i fem artiklar var tid för diagnos ej angivet (Lawton 

et al. 2009; Walker et al. 2011; Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et 

al. 2013; Boyle, Saunders & Drury 2016). Enligt Polit och Beck (2017) ska 

urvalsgruppen vara tydligt beskriven för att öka överförbarheten samt bör urvalet vara 

representativt. I alla tio valda artiklar deltog både kvinnor och män (Lawton et al. 2009; 

Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Walker et al. 2011; Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & 

Määttä 2012; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; Boyle, Saunders & Drury 2016; 

van Dijk-de Vries et al. 2016; Peltola, Isotalus & Åstedt-Kurki 2018). Därmed anser 

författarna att detta är en styrka.  

 

Sex artiklar från Norden har använts i föreliggande studie, vilket författarna menar är 

ytterligare styrka då det ökar överförbarheten av denna studie till sjuksköterskor i 

norden (Edwall et al. 2008; Edwall, Danielson & Öhrn 2010; Brämberg, Dahlborg-

Lyckhage & Määttä 2012; Ljung et al. 2013; Halkoaho et al. 2014; Peltola, Isotalus & 

Åstedt-Kurki 2018). 

 

4.4 Metoddiskussion 
Författarna till denna studie har valt att göra en beskrivande litteraturstudie. 

Litteraturstudier är baserad på tidigare forskning som sedan analyseras och slutligen 

utgör ett resultat. Cinahl är databasen som författarna i denna studie valde att använda 

sig av för att söka fram vetenskapliga artiklar. Detta är en viktig databas där 

huvudområdet är omvårdnad (Polit & Beck 2017). Författarna menar att det är en styrka 

att använda denna databas då föreliggande studie handlar om omvårdnad. En svaghet 

med denna litteraturstudie kan vara att endast en databas användes, vilket kan ha gjort 

att artiklar angående detta ämne har missats. Polit och Beck (2017) rekommenderar att 

när en litteraturstudie ska genomföras bör flera databaser användas för att få så bra och 
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relevant underlag som möjligt samt att använda begränsningar i sökningen. Författarna 

till föreliggande studie har använt begränsningar för att finjustera sökningen. Åldern på 

artiklarna begränsades till tio år för att få fram forskning som är aktuell vilket 

författarna anser vara en styrka. Artiklarna begränsades till endast engelskspråkiga, 

vilket ses som en mycket liten svaghet då författarna till föreliggande studie anser sig ha 

goda kunskaper av det engelska språket. Översättningsverktyg användes för att 

översätta de ord eller meningar som författarna ansåg sig osäkra på. 

“Diabetes type 2” har använts som major subject heading i alla sökkombinationer. Polit 

och Beck (2017) rekommenderar detta då sökresultatet blir mer exakt och inkluderar 

enbart artiklar med det valda sökordet som huvudämne. 

 

Den booleska termen AND har använts i sökkombinationen för att begränsa antalet 

träffar. Termen or har använts i en förslagen söksträng av Cinahl. Detta ansåg 

författarna utvidga sökandet då antalet träffar annars var låga. På grund av det låga 

antalet sökträffar på 67 stycken, användes en av Cinahls länkar på de artiklar som 

författarna ansåg sig besvara syftet som kallas Find similar results som syftar till att 

söka på liknande, relevanta resultat (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterierna för denna 

studie var vetenskapliga artiklar som innehöll IMRAD, primärkällor, kvalitativa studier 

samt artiklar om vuxna med typ 2 diabetes upplevelse av mötet med sjuksköterskan. 

Inklusionskriterierna utformades så att syftet besvarades. Författarna i föreliggande 

studie valde kvalitativa studier då syftet var att beskriva personers upplevelser. 

Kvalitativa studier grundas oftast på intervjuer då det är känslor, upplevelser och 

erfarenheter som vill undersökas.  

Exklusionskriterier: kvantitativa studier, personer som inte uppfyller de kriterier som 

finns för att få delta i studien, alltså dessa kriterier svarar inte på syftet i studien. 

Kvantitativa studier innehåller ofta mätbar information i form av siffror (Polit & Beck 

2017). Då syftet med föreliggande studie var att beskriva upplevelser exkluderades 

kvantitativa artiklar. 

 

Åtta kvalitativa vetenskapliga artiklar och två mixade studier har använts för att 

sammanställa resultatet. De två mixade studierna användes då de var relevanta för 

ämnet samt svarade på syftet. De tio valda artiklarna lästes och granskades av båda 

författarna vilket författarna anser styrka studiens objektivitet och trovärdighet. Efter 

detta sammanställdes varje artikel för sig. Utifrån sammanställningarna kodades 
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skillnader och likheter enligt rekommendationer från Polit och Beck (2017). Att 

författarna även letade efter olikheter styrker trovärdigheten då författarna inte medvetet 

valt bort resultat som inte sågs i alla artiklar. 

 

4.5 Kliniska implikationer för omvårdnad 
Diabetes typ 2 är en folksjukdom som ökar världen över i snabb takt. Sjuksköterskor 

kommer oavsett var de arbetar träffa på dessa personer i arbetslivet. För en 

grundutbildad sjuksköterska är det viktigt att få kunskap om hur personer med diabetes 

typ 2 upplever mötet med sjuksköterskan. Att ta tillvara på personens resurser samt 

individanpassa mötet är viktigt för den grundutbildade sjuksköterskan då målet är att 

tillgodose personens omvårdnadsbehov. 

 

4.6 Förslag till fortsatt forskning 
I denna studie har författarna sammanfattat forskning hur personer med diabetes typ 2 

upplever mötet med sjuksköterskan. Något författarna under arbetets början upptäckte 

var hur lite artiklar av kvalitativ ansats det fanns angående sjuksköterskors upplevelser 

av mötet med patienter med typ 2 diabetes. Författarna föreslår därför att mer forskning 

behövs om hur sjuksköterskor upplever mötet med dessa patienter, och utifrån detta 

skapa förståelse samt finna lösningar där mötet brister för att uppnå en förbättrad 

relation mellan sjuksköterska och patient.  

 
4.7 Slutsats 
Relationen mellan sjuksköterska och patient med diabetes typ 2 upplevdes 

tillfredställande då sjuksköterskan använde sig av ett holistiskt synsätt med fokus på 

personcentrerad vård. Rak kommunikation där frågor angående det psykosociala livet 

tilläts visades leda till ett ökat förtroende för sjuksköterskan. Självförtroende sågs öka 

hos de personer som hade ett gott stöd av sjuksköterskan i fråga om egenvård. Däremot 

sågs brister mellan patient och sjuksköterska, där kommunikation, stöd och rådgivning 

felade och ignorerades. De personer som upplevde dessa brister hos sjuksköterskan 

hade sämre förutsättningar att klara egenvården och levde med en rädsla för eventuella 

komplikationer.  

 

 



 

26 
 

5. Referenslista 
* = Artiklar som ingick i resultatet  
 
Aveyard, H. (2014). Doing a literature review in health and social care : a practical 

guide. 3. uppl., Glasgow: McGraw Hill Education. 

Baggens, C. & Sandén, I. (2014). Omvårdnad genom kommunikativa handlingar. I 

Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. 

2. uppl.,Lund: Studentlitteratur, ss. 507–538. 

Boström, E., Isaksson, U., Lundman, B., Lehuluante, A. & Hörnsten, Å. (2014). Patient-

centred care in type 2 diabetes - an altered professional role for diabetes specialist 

nurses / Patient-centred care in type 2 diabetes - an altered professional role for diabetes 

specialist nurses. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 28(4), ss. 675–682. doi: 

10.1111/scs.12092.  

*Boyle, E., Saunders, R. & Drury, V. (2016). A qualitative study of patient experiences 

of Type 2 Diabetes care delivered comparatively by General Practice Nurses and 

Medical Practitioners.  Journal of Clinical Nursing, 25(13/14), ss. 1977–1986. doi: 

10.1111/jocn.13219.  

*Brämberg, E. B., Dahlborg-Lyckhage, E. & Määttä, S. (2012). Lack of individualized 

perspective: A qualitative study of diabetes care for immigrants in Sweden. Nursing and 

Health Sciences, 14(2), ss. 244–249. doi: 10.1111/j.1442-2018.2012.00684.x.  

Cadier, F., Jallow Göransson, I. & Rosengren, K. (2017). Nursing Students’ 

Experiences With Type 2 Diabetes in Jordan: A Qualitative Content Analysis. Home 

Health Care Management & Practice, 29(2), ss. 103–110. doi: 

10.1177/1084822316682930. 

COX, B. B. (2018). The DiRECT study and its potential impact on primary care: 

Historically, type 2 diabetes has been seen as a condition that, once diagnosed, cannot 

be cured, reversed or put into remission, but a recent study challenges this view -- and  

not only that, the intervention is one that could be carried out by practice nurses. 

Practice Nurse, 48(2), ss. 16–19. Available at: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=cin20&AN=1

28174116&site=ehost-live&custid=s3912055 



 

27 
 

*Edwall, L., Hellström, A-L., Öhrn, I. & Danielson, E. (2008) The lived experience of 

the diabetes nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 

diabetes. Journal of Clinical Nursing, 17(6), ss. 772–781. doi: 10.1111/j.1365-

2702.2007.02015.x.  

*Edwall, L., Danielson, E. & Öhrn, I. (2010). The meaning of a consultation with the 

diabetes nurse specialist. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24(2), ss. 341–348. 

doi: 10.1111/j.1471-6712.2009.00726.x. 

Eldh, A-C. (2014). Delaktighet i rollen som patient. I Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur. ss. 485-501. 

Ericson, E. & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar. 4. uppl., Lund: 

Studentlitteratur. 

Eriksson, I. et al. (2018) Holistic health care: Patients’ experiences of health care 

provided by an Advanced Practice Nurse’, International Journal of Nursing Practice. 

doi: 10.1111/ijn.12603. 

Folkhälsomyndigheten (2016). Övervikt och fetma. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-

utveckling/levnadsvanor/overvikt-och-fetma/ [2018-05-10]. 

Grover, E., Porter, J. E. & Morphet, J. (2017). An exploration of emergency nurses’ 

perceptions, attitudes and experience of teamwork in the emergency department. 

Australasian Emergency Nursing Journal, 20(2), ss. 92–97. 

doi:10.1016/j.aenj.2017.01.003. 

*Halkoaho, A., Kangasniemi, M., Niinimäki, S. & Pietilä, A. (2014). Type 2 diabetes 

patients’ perceptions about counselling elicited by interview: Is it time for a more 

health-oriented approach?. European Diabetes Nursing, 11(1), ss. 13–18. doi: 

10.1002/edn.240. 

Hedman Rydholm, A-M. (2014). Aktivitet, rörelse och rörlighet. I Edberg, A-K. & 

Wijk, H. (red.) Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, ss. 333–362. 



 

28 
 

Hörnsten, Å. & Udo, C. (2018). Personcentrerad vård-bemötande i vård och omsorg, 

värdegrund. http://www.vardhandboken.se/Texter/Bemotande-i-vard-och-omsorg-

patientperspektiv/Personcentrerad_vard/[2018-10-01]. 

Keogh, K. M., Smith, S-M., White, P., McGilloway, S., Kelly, A., Gibney, J. & 

O'Dowd, T (2011). Psychological family intervention for poorly controlled type 2 

diabetes. The American journal of managed care, 17(2), ss. 105–113. Available at: 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&AuthType=shib&db=cin20&AN=1

04868012&site=ehost-live&custid=s3912055. 

Kirkness, C. S., Marcus, R. L., LaStayo, P.C., Asche, C.V. & Fritz, J.M. (2008). 

Diabetes and Associated Risk Factors in Patients Referred for Physical Therapy in a 

National Primary Care Electronic Medical Record Database. Physical Therapy, 88(11), 

ss. 1408–1416. doi: 10.2522/ptj.20080129. 

*Lawton, J., Rankin, D., Peel, E. & Douglas, M. (2009). Patients’ perceptions and 

experiences of transitions in diabetes care: a longitudinal qualitative study. Health 

Expectations, 12(2), ss. 138–148. doi: 10.1111/j.1369-7625.2009.00537.x.  

*Ljung, S., Olsson, C., Rask, M. & Lindahl, B. (2013) Patient experiences of a theory-

based lifestyle-focused group treatment in the prevention of cardiovascular diseases and 

type 2 diabetes. International Journal of Behavioral Medicine, 20(3), ss. 378–384. doi: 

10.1007/s12529-012-9252-3. 

 Mayberry, L. S., Harper, K. J. & Osborn, C. Y. (2016). Family behaviors and type 2 

diabetes: What to target and how to address in interventions for adults with low 

socioeconomic status. Chronic Illness, 12(3), ss. 199–215. doi: 

10.1177/1742395316644303. 

Oxelmark, L., Ulin, K., Chaboyer, W., Bucknall, T. & Ringdal, N. (2018). Registered 

Nurses’ experiences of patient participation in hospital care: supporting and hindering 

factors patient participation in care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 32(2), ss. 

612–621. doi: 10.1111/scs.12486. 

*Peltola, M., Isotalus, P. & Åstedt-Kurki, P. (2018). Patients’ Interpersonal 

Communication Experiences in the Context of Type 2 Diabetes Care.  Qualitative 

Health Research, 28(8), ss. 1267–1282. doi: 10.1177/1049732318759934.  



 

29 
 

Pokorny, M. E. (2017). Nursing theorists and their work. I Alligood, M. R. (red.) St. 

Louis: Elsevier, ss 11-27.   

Polit, D. F. & Beck, C. T. (2017). Nursing Research: generating and assesing evidence 

for nursing practice. 10 uppl., Philadelphia: Wolters kluwer health/Lippincott Williams 

& Wilkins.  

Rabbitt, A. & Coyne, I. (2012). Childhood obesity: nurses’ role in addressing the 

epidemic. British Journal of Nursing, 21(12), ss. 731–735. doi: 

10.12968/bjon.2012.21.12.731. 

Samper-Ternent, R. & Al Snih, S. (2012). Obesity in older adults: Epidemiology and 

implications for disability and disease. Reviews in Clinical Gerontology, 22(1), ss. 10–

34.  doi: 10.1017/S0959259811000190. 

Shi, M., Xu, M-Y., Liu, Z-L., Duan, X-Y., Zhu, Y-B., Shi, H-M., Jiang, B., Zhang, X-

M. & Yu, X-H. (2016). Effectiveness of family involvement in newly diagnosed type 2 

diabetes patients: a follow-up study. Patient Education and Counseling, 99(5), ss. 776–

782. doi: 10.1016/j.pec.2015.12.018. 

Shorey, S., Kowitlawakul, Y., Devi, M.K., Chen, H-C., Soong, S. & Ang, E. (2018). 

Blended learning pedagogy designed for communication module among undergraduate 

nursing students: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 61, ss. 120–126. 

doi: 10.1016/j.nedt.2017.11.011. pp. 120–126. 

 Svensk sjuksköterskeförening (2009). Sjuksköterskans profession. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/om.sjukskoterskans.profession_webb.pdf 

Svensk sjuksköterskeförening (2016). Personcentrerad vård. 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_personcentrerad_vard_oktober_2016.p

df) [2018-09-15]. 

Svensk sjuksköterskeförening (2017). Teamets kommunikation inom vård och omsorg. 



 

30 
 

https://www.swenurse.se/globalassets/01-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-

svensk-sjukskoterskeforening/ssf-om-

publikationer/svensk_sjukskoterskeforening_om_teamets_kommunikation_inom_vard_

och_omsorg.pdf [2018-09-11]  

Svensson, L., Sarlöv, C. & Ursing, C. (2010). Diabetes. I Suserud, B.O. & Svensson, L. 

(red.) Prehospital akutsjukvård. Stockholm: Liber AB, ss. 219–458. 

Tingström, P. (2014) Information och utbildning. I Friberg, F. & Öhlén, J. (red.) 

Omvårdnadens grunder: Perspektiv och förhållningssätt. 2. uppl., Lund: 

Studentlitteratur, ss. 595–623. 

*van Dijk-de Vries, A., van Bokhoven, M.A., de Jong, S., Metsemakers, J., Verhaak, P., 

van der Weijden, T. & van Eijk, J. (2016). Patients’ readiness to receive psychosocial 

care during nurse-led routine diabetes consultations in primary care: A mixed methods 

study.  International Journal of Nursing Studies, 63, ss. 58–64. doi: 

10.1016/j.ijnurstu.2016.08.018.  

*Walker, C., Furler, J., Blackberry, I., Dunbar, J., Young, D. & Best, J. (2011). The 

delivery of a telephone coaching programme to people with type 2 diabetes by practice 

nurses in Victoria, Australia: a qualitative evaluation. Journal of Nursing and 

Healthcare of Chronic Illness, 3(4), ss. 419–426. doi: 10.1111/j.1752-

9824.2011.01116.x.  

Westergren, A. (2014). Nutrition och ätande. I Edberg, A.K. &Wijk, H. (red.) 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 265–

300. 

Willman, A. (2014). Hälsa och välbefinnande. I Edberg, A.K. &Wijk, H. (red.) 

Omvårdnadens grunder: Hälsa och ohälsa. 2. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 37-52. 

 

 



 

 
 

Tabell 2 

Författare Titel Design  Undersökningsgrupp Datainsamlingsmetod Dataanalysmetod 

Brämberg, 
Dahlborg-
Lyckhage & 
Määttä.  
2012, Sverige 
 

Lack of individualized 
perspective: A qualitative 
study of diabates care for 
immigrants in Sweden 

Kvalitativ  Antal: 10 st patienter, 1 sjuksköterska 
Ålder: Ej angivet? 
Kön: 6 kvinnor, 4 män 
Tid för diagnos: Ej angivet 
 

Observation och inspelning av mötet med 
diabetessjuksköterskan 

Innehållsanalys 

Boyle, 
Saunders & 
Drury. 
2015, 
Australien 

A qualitative study of 
patient experiences of Type 
2 Diabetes care delivered 
comparatively by General 
Practice Nurses and 
Medical Practitioners 

Kvalitativ  Antal: 10 st 
Ålder: 48-79 år 
Kön: 6 kvinnor 4 män 
Tid för diagnos: Ej angivet 
 
 

Semistrukturerade intervjuer Innehållsanalys 

Dijk-de 
Vries,van 
Bokhoven, 

Job, 
Metsemakers, 

Verhaak, 
Weijden & 
van Eijk. 
2016, 
Nederländerna 

Patients’ readiness to 
receive psychosocial care 
during nurse-led routine 
diabetes consultations in 
primary care: A mixed 
methods study. 

Mixad metod Antal: 12 st i den kvalitativa delen 
Ålder: 51-81 år 
Kön: 5 kvinnor, 7 män 
 
Antal: 205 st 
Ålder: Medelvärde 66 år 
Kön: 98 kvinnor, 107 män 
 
Bortfall: 10 st pga. Deltagande i den 
kvalitativa delen, ytterliggare 8 
exkluderades pga. Saknad av fynd 
från frågeformuläret.  
 

Semistrukturerade intervjuer och 
frågeformulär 

Kvalitativ innehållsanalys,. 
Kvantitativ data – Pearson chi-
square och t-test. 

Edwall, 
Hellström, 
Ohrn & 
Danielson. 
2008, Sverige 

The lived experience of the 
diabetes nurse specialist 
regular check-ups, as 
narrated by patients with 
type 2 diabetes. 

Kvalitativ  Antal: 20 st 
Ålder: 30+ år 
Kön: 10 kvinnor, 10 män 
Tid för diagnos: 3 månader + 
 

Inspelade intervjuer med deltagarna i deras 
hem. 

Innehållsanalys 
. 



 

 
 

Edwall, 
Danielson & 
Öhrn, 2009 
Sverige 

The meaning of 
consultation with the 
diabetes nurse specialist 

Kvalitativ  Antal: 20 st 
Ålder: 43-78 år 
Kön: 10 kvinnor, 10 män 
Tid för diagnos: medelvärde 12.5 år 
 

Intervjuer Innehållsanalys 

Halkoaho, 
Kangasniemi, 
Niinimäki & 
Pietilä. 
2013, Finland 

Type 2 diabetes patients' 
perceptions about 
counselling elicited by 
interview: is it time for a 
more health-oriented 
approach? 

Kvalitativ  Antal: 15 st 
Ålder: 58-81 år 
Kön: 6 kvinnor, 9 män 
Tid för diagnos: 1-31 år 

Semistrukturerade intervjuer Innehållsanalys 

Lawton, 
Rankin, Peel 
& Douglas. 
2008, 
Skottland 
 

Patients' perceptions and 
experiences of transitions 
in diabetes care: a 
longitudinal qualitative 
study. 

Kvalitativ  Antal: 20 st 
Ålder: 40-64 år 
Kön: 9 kvinnor, 11 män 
Tid för diagnos: Ej angivet 
 
Bortfall: 1 dödsfall, 20 gav aldrig 
skriftligt samtycke att deras data fick 
publiceras.  

Upprepade intervjuer Innehållsanalys. 

Ljung, 
Olsson, Rask 
& Lindahl. 
2013, Sverige 

Patient Experiences of a 
Theory-Based Lifestyle-
Focused Group Treatment 
in the Prevention of 
Cardiovascular Diseases 
and Type 2 Diabetes 
 

Kvalitativ  Antal: 19 st 
Ålder: 35-70 år 
Kön: 11 kvinnor, 8 män 
Tid för diagnos: Ej angivet 
 

Semistrukturerade intervjuer Innehållsanalys 

Peltola, M. 
Isotalus, P & 
Åstedt-Kurki, 
P. 2018, 
Finland.  

Patients’ Interpersonal 
Communication 
Experiences in the Context 
of Type 2 Diabetes Care. 

Kvalitativ Deltagare i enkäten: 16 st 
Ålder: 30-93 år 
Kön: 13 kvinnor, 3 män 
Tid för diagnos: Ej angivet 
 
Deltagare i intervju: 25 st 
Ålder: 30-89 år 

Enkät och inspelade intervjuer.  Innehållsanalys 



 

 
 

Kön: 18 kvinnor, 7 män 
Tid för diagnos: 3-28 år 
 
 
 
 

Walker, 
Furler, 
Blackberry, 
Dunbar, 
Young & 
Best.  
2011, 
Australien 
 

The delivery of a telephone 
coaching programe to 
people with type 2 diabetes 
by practice nurses I 
Victoria, Australia: a 
qualitative evaluation 

Kvalitativ  
 
 
 

 

Antal: 14 patienter, 6 sjuksköterskor 
Ålder: Ej angivet 
Kön: Ej angivet 
Tid för diagnos: Ej angivet 
 
 

Inspelning av telefonsamtal mellan patient 
och sjuksköterska 

Innehållsanalys 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Tabell 3 

Författare Syfte Resultat 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä Beskriva upplevelsen samt 

vårdbehov från 

diabetessjuksköterskan hos 

personer med diabetes typ 2. 

Upplevelsen av stödet från diabetessjuksköterskan beskrevs som bristfällig av 

deltagarna. De saknade information och utbildning om diabeteskomplikationer 

samt hur de skulle kunna undvika lågt blodsocker, känslan de fick var att de 

kom i andra hand. 

Boyle, Saunders & Drury. Utforska patienters 

upplevelser av vården av 

diabetes typ 2 som ges av 

vanliga sjuksköterskor i 

samarbete med allmänläkare. 

De flesta patienterna upplevde vårdmötet med sjuksköterskan ofta positivt, vid 

diagnostisering fick de det stöd som behövdes, de kände sig välinformerade. 

Samt att sjuksköterskan var intresserad under mötet och ställde frågor. Några 

patienter upplevde det negativt då de ofta fick med sig olika broschyrer 

angående egenvård, de kastade oftast dem. De ville ha information ansikte-

ansikte.  

Dijk-de Vries,van Bokhoven, Job, 

Metsemakers, Verhaak, Weijden & van Eijk 

Undersökning av huruvida 

patienter var beredda att 

diskutera psykosociala 

problem med deras 

sjuksköterska under 

diabeteskonsultationen. 

Många deltagare i studien upplevde mötet med sjuksköterskan positivt då de 

flesta uppskattade råden angående medicinering, livsstil samt blodsockernivån. 

Intresset för patientens välmående var mycket uppskattat. 90 % av patienterna 

ansåg att deras sjuksköterska tog sig tillräckligt med tid. 



 

 
 

Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson. Undersöka hur personer med 

diabetes typ 2 upplever 

uppföljningarna från 

diabetessjuksköterskan. 

Deltagarna upplevde uppföljningarna som användbara, de tyckte 

sjuksköterskorna strävade efter att få dem så självständiga som möjligt i deras 

dagliga liv, grunden låg i att de förstod informationen som gavs från vården. 

Edwall, Danielson & Öhrn Att klarlägga den 

grundläggande betydelsen av 

rådgivning mellan patienter 

med diabetes typ 2 och 

diabetessjuksköterskan. 

Patienternas upplevelse av rådgivningen vid den årliga uppföljningen 

ansågs ge en känsla av kontroll av sjukdomen. 

Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä Beskriva patienter med 

diabetes typ 2s upplevelse av 

deras copingresurser och 

upplevelsen av 

sjuksköterskans rådgivning 

Patienterna uppskattade rådgivningen angående livsstilsförändringar samt att 

informationen individanpassades. Under mötet med sjuksköterskan kunde de 

uppleva en skam då de hade ådragit sig diagnosen själv, sjuksköterskan var då 

ett gott stöd. Stor vikt av informationen handlade om medicin vilket många 

deltagare ansåg vara det svåra i diabetesbehandlingen. 



 

 
 

Lawton, Rankin, Peel & Douglas  

 

Undersöka patienters syn och 

upplevelse av övergången 

från sjukhusvård till allmän 

sjukvård specialiserade på 

diabetes. 

Upplevelsen hos patienterna angående sjuksköterskans roll i arbetet med 

diabetesuppföljningen visade sig i stort vara positiv. Patienterna litade på 

sjuksköterskans kompetens och var nöjda med de rutiner som ingick i mötet. 

Ljung, Olsson, Rask & Lindah Utforska hur patienter med 2 

upplevde gruppbehandlingar 

med fokus på 

livsstilsförändring i primär 

och sekundär prevention av 

diabetes typ 2. 

Ett holistiskt förhållningssätt under behandlingen visade sig vara mycket 

viktigt för deltagarna. Även fast det var gruppbehandling upplevde deltagarna 

att stödet från personalen var individuellt anpassat, de visade intresse 

angående hela deras livssituation inte endast det medicinska.  

Peltola, M. Isotalus, P & Åstedt-Kurki, P. Att undersöka personer med 

typ 2 diabetes upplevelser av 

kommunikation i vårdmöten 

med sjuksköterskor angående 

egenvård. 

Deltagarna i studien upplevde kommunikationen både positiv och negativ. 

Upplevelserna blev oftast positiva då deltagarna kände sig bekräftad, 

sjuksköterskan visade ett intresse genom att vara närvarande samt ställde 

frågor om deltagarens hela livssituation. De negativa upplevelserna uppkom 

oftast då sjuksköterskan var stressad, detta märktes genom att få frågor 

ställdes, ointresse visades, korta svar gavs samt vissa upplevde att 

sjuksköterskan inte trodde på dem. 



 

 
 

Walker, Furler, Blackberry, Dunbar, Young 

& Best 

 

Utvärdera telefonrådgivning 

och stöd till personer med 

diabetes typ 2 av 

sjuksköterskor. 

Telefonrådgivning som visade på två olika förhållningssätt där “Personalized 

care” gav patienterna utrymme att uttrycka sina behov i en lättsam relation till 

sjuksköterskan. “Target level patient”s tyckte sig göra förbättringar, men 

menade att det inte var tack vare samtalen. 

 


