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Sammanfattning 

 Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2)är en av den vanligaste sjukdomarna och 

den ökar mer och mer på grund av ohälsosam livsstil. Faktorer som höjer risken för att 

utveckla DMT2 är livstillfaktorer som till exempel tobak, minskad fysisk aktivitet, 

stillasittande liv, matvanor och fetma. Sjukdomen behandlas med hälsosam kost, fysisk 

aktivitet och medicinering.  

Syftet: Syftet med studie var att beskriva personers upplevelser av att leva med DTM2. 

Metod: Litteraturstudie med en beskrivande design som bygger på 13 kvalitativa 

artiklar. 

Resultat: personerna upplever en psykologisk påverkan som visar sig som oro, rädsla, 

nedstämdhet och oro över framtiden. Personerna upplever också olika sociala 

begränsningar. Egenvården som främst består av medicinering, kost och fysisk aktivitet 

upplevs som mycket viktig. Kunskap och stöd av närstående och vårdpersonalen 

upplevs som viktig.  

Slutsats: Personer med DMT2 känner sig nedstämda och upplever oro. Genom att få 

stöd från närstående och vårdpersonal underlättas personernas självhantering av 

sjukdomen. Personerna upplever att umgänget med andra personer minskas på grund av 

sociala begränsningar. Olika copingstrategier samt egenvård spela stor roll för personer 

med diabetes typ 2. Mer kunskap inom området vore önskvärt för att ge ett adekvat 

bemötande.  

Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, dagligt liv, upplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

 

 

Abstract  

Background: Diabetes mellitus type 2 (DMT2) is one of the most common diseases and 

is increasing more and more due to unhealthy lifestyle. Factors that increase the risk of 

developing DMT2 are life factors such as tobacco, decreased physical activity, 

sedentary life, eating habits and obesity. The disease is treated with a healthy diet, 

physical activity and medication. 

Aim: The purpose of the study was to describe people's experiences of living with 

DMT2. 

Method: Literature study with a descriptive design based on 13 qualitative articles. 

Results: People experience a psychological impact that shows themselves as worry, 

fear, depression and worry about the future. People also experience different social 

restrictions. Self-care, which mainly consists of medication, diet and physical activity is 

perceived as very important. Knowledge and support of close relatives and the health 

care staff are perceived as important. 

Conclusion: People with DMT2 feel depressed and feel anxious. By receiving support 

from close relatives and healthcare personnel, the persons' self-management of the 

disease is facilitated. People feel that the interaction with other people is reduced due to 

social restrictions. Various coping strategies and self-care is very important for people 

with type 2 diabetes. More knowledge in the area would be desirable in order to provide 

an adequate response. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, daily life, experiences 
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1. Introduktion  

1.1 Bakgrund 

Enligt WHO (World Health Organisation) (2018) är diabetes mellitus typ 2 (DMT2) en 

vanlig sjukdom som hotar befolkningen i världen. Enligt Socialstyrelsen (2018) har ca.5 

% av Sveriges befolkning någon form av diabetes, av dessa har 85 % - 90 %  DMT2. 

Diabetesförbundet (2016) skriver att ca 150 000 svenskar har sjukdomen utan att vara 

medveten om det. Folkhälsomyndigheten (2018) rapporterar ingen ökning av personer 

med diabetes mellan 2006–2016, däremot ses en ökning av andelen kvinnor. 

 

1.2 Diabetes mellitus 

Diabetes Mellitus är en kronisk sjukdom som höjer blodsockret i blodet vid nedsatt 

insulinproduktion eller insulinbrist i kroppen. När bukspottkörteln har nedsatt funktion 

ökar glukosnivån och en större mängd glukos stannar kvar i blodet. Diabetes mellitus 

delas in i två olika grupper typ 1 diabetes och DMT2, båda har förhöjda glukosnivåer i 

blodet. Vid typ 1 diabetes har kroppen ingen egen produktion av insulin och det drabbar 

vanligen barn och ungdomar. DMT2 drabbar vanligen vuxna personer och här har 

bukspottkörteln gradvis nedsatt insulinproduktion som orsakar antingen störningar i 

utsöndringen av insulin eller en ökad insulinresistens i kroppens vävnader (Ericson & 

Ericson 2013). 

 

1.3 Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes ökar mer och mer i dagsläget har ca 5 % av Sverige befolkning någon form av 

sjukdomen, av dessa har 85 % till 90 % typ två diabetes (Socialstyrelsen 2018). Vid 

DMT2 förekommer insulinbrist i kroppen pga. nedsatt insulinproduktion och ökad 

insulinresistens i vävnad. Sjukdomen är vanligt förekommande i vuxen ålder och 

symtomen kommer ofta smygande. Sjukdomen utvecklas långsamt och symptomen är 

ökad törst, ökade urinmängder, trötthet, nedsatt syn och kvinnor kan få klåda i 

underlivet. Det finns faktorer som höjer risken för att få diabetes typ 2, som t.ex. miljö 

(tobak), ärftlighet, minskad fysisk aktivitet, stillasittande liv, matvanor och fetma 

(Ericson & Ericson 2013).  
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Sjukdomen diagnostiseras genom att analysera plasmaglukos i blodet. Sjukdomen ökar 

risken för skador i stora och små blodkärl. Komplikationer i små blodkärl kan leda till 

skador på ögats näthinna, njurskador och blodcirkulationsstörningar i fötter och ben. 

Komplikationer i stora blodkärl kan leda till hjärt-kärlsjukdom som stroke och 

hjärtinfarkt (Ericson & Ericson 2013). Ranchel, m.fl. (2019) skriver i sin studie att 

långvarig förhöjning av glukosnivån i blodet försämrar kärlväggen och upptagningen av 

insulin.  

Målet med behandlingen är att sänka blodglukosnivån (långvarig Hba1c) i blodet och 

minska risken för komplikationer. Insulin, kost, motion, egenvård och information är 

viktiga delar i behandlingen. Det är viktig med friskfaktorer som motion och kost (frukt 

och grön) för att minska risken för komplikationer och utveckling av sjukdomen 

(Ericson & Ericson 2013). Enligt Vermunt m fl. (2011) kan riskfaktorer för DMT2 

minskas betydligt genom livsstilsrådgivning. Tillgång till diabetessjuksköterska och 

närståendes stöd underlättar och främjar behandlingen. Fysisk aktivitet är viktigt att 

uppmärksammas vid diabetes. Hui, Hui, Xie (2014)  skriver att det underlättar att 

patienterna har kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet.  

1.4 Tidigare forskning 

Otterman m fl. (2012) beskriver erfarenheter av ett träningsprogram hos en patient med 

typ 2 diabetes som hade ett flertal komplikationer. I slutet av träningsprogrammet 

upplevde patienten att vardagliga begränsningar minskade samt att hen fick en ökad 

muskelstyrka.   

Shen, Edwards, Courtney, McDowell och Wei. (2013) visar att själv kunna ta hand om 

sin sjukdom underlättades av att de närstående visade hänsyn och respekt. Vidare att de 

deltog aktivt i förändringen gällande kosten, vilket innebar att hela familjen åt 

diabeteskost.   

Personerna i studeien Minet, Lonvig, Henriksen och Wagner (2011) upplever att ha ett 

erfarenhetsutbyte med andra i samma situation. Genom att göra detta kände de sig 

säkrare och fick en känsla av att vara en del av en grupp, vilket gynnade deras egen 

hantering av sin sjukdom. 
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1.5 Teoretisk referensram 

Teoretiska referensram för examensarbetet är copingsstrategi. När människor drabbas 

av sjukdomen behöver de strategier för att kunna leva vidare med sjukdomen. Folkman 

(1997) beskriver coping som ”transaktioner” mellan människa och miljö utifrån Lazarus 

copingsstrategier. De kognitiva och beteendemässiga ansträngningarna görs för att 

hantera, tolerera och reducera konflikter mellan yttre och inre krav. 

Copingprocessen beskrivs i tre olika strategier. Problemfokuserad coping är när 

personen drabbas av sjukdom och försöker att förändra situationen och lösa problemen 

som ligger bakom negativa känslor eller stress. Emotionsfokuserad coping är när 

personen förändrar upplevelsen av en påfrestande situation. Slutligen försöker personen 

att hitta en positiv mening i en stressframkallade situation genom att se något positivt i 

händelsen eller försöker lära sig något positivt ur händelsen som kallas för 

meningsskapande coping. Personers val av copingstrategier avgörs av ett samspel 

mellan individens föreställningar, känslor, kognitiva bedömningar och 

copingförmåga i den valda situationen (Folkman 1997). 

1.6 Problemformulering  

Enligt tidigare forskning och rapporter är DMT2 en av den vanligaste folksjukdomarna 

både i Sverige och hela världen. Rapporter visar att typ 2 diabetes har ökat de senaste 

decennierna. Ökad livskvalitet, ohälsosamma livsstilsvanor och tobak är de vanliga 

riskfaktorerna för utvecklandet av DMT2. Studier beskriver också att friskfaktorer som 

fysisk aktivitet och hälsosam kost (grön och frukt) minskar risken för utveckling av 

sjukdomen. Sjukdomen kan påverka patienternas fysiska och psykiska mående, samt 

ändra värderingarna om vardagsvanor. För att kunna leva med sjukdomen bör patienten 

acceptera sjukdomen och lära sig den kunskap som behövs. Att leva med DMT2 kan 

medföra svårigheter i det dagliga livet. Kunskap om hur personer med DMT2 upplever 

att leva med sin sjukdom anser vi som blivande sjuksköterskor är viktigt. Detta för att 

kunna ge en trygg och säker omvårdnad och ett adekvat bemötande. Denna studie syftar 

till att få ny kunskap genom att sammanställa den senaste forskningen inom området. 
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1.7 Syftet  

Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. 

1.8 Frågeställning: 

Hur upplever personer med diabetes mellitus typ 2 att det är att leva med sin sjukdom? 

2. Metod 

2.1 Design  

En litteraturstudie med beskrivande design (Polit & Beck 2017). 

2.2 Sökstrategi  

Arbetet inleddes med sökningar efter vetenskapliga artiklar som berör området. 

Databaser som använts är PubMed och Cinahl. Enligt Willman, Bahtsevani, Nilsson, 

Sandström (2016) är Medline/Pubmed en national library som omfattar fler än 22 

miljoner indexerade artiklar från över 5000 tidskrifter och det indexeras ca.12000 nya 

artiklar varje vecka. Medline omfattar tidskrifter inom omvårdnad, medicin, odontologi, 

hälso -och sjukvårdsadministration och veterinärmedicin. CINAHL är förkortning av 

Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature som omfattar 4,5 miljoner 

artiklar i form av referenser från alla engelskspråkiga omvårdnadstidskrifter som är 

godkända (Willman m fl 2016).  

I början söktes brett med sökordet “diabetes mellitus type 2”, “patient experience”, 

“daily life” och “experiences”. Målet med sökandet är att få en översiktlig blick över 

problemområdet. Sökorden “diabetes mellitus type 2” söktes på Medline via PubMed 

som huvudämne och söktes med MeSH Major Topic. “Experiences” söktes som 

(fritext), “patient experience” söktes som (fritext) och “daily life” söktes som (fritext). I 

Cinahl användes “patient experience” som (fritext) och diabetes mellitus type 2” som 

(fritext). Enligt Willman m fl. (2016) används booleska söktermen AND för att få hjälp 

med kombineringen av sökorden och en begränsning av sökningen. Se tabell 1. 

Sökningen begränsas av artiklar som publicerats mellan 2014–2019 och är skrivna på 

engelska och deltagarna i studien var alla 18 år eller äldre. 
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Tabell 1. Utfall av databassökning.  

Databas  Begränsningar (limits) 
sökdatum  

Söktermer  Antal 
träffar  

Valde av 
artiklar  

Medline Via 
Pubmed 

5 år, engelska      
2019-09-02 

Experiences (fritext) AND 
Diabetes mellitus type 2 (MeSH 
Major Topic) 

229 

 

 12 

Cinahl 5år, engelska, adult 
19+, 2019-09-02 

patient experience (fritext) AND 
diabetes mellitus type 2(fritext) 

225 1 

     Totalt 13 

 

2.3 Urvalskriterier 

Kvalitativa studier har använts som inklusionkriterie, eftersom forskningsfokuset ligger 

på de personer som har diagnosen DMT2. De kvalitativa studierna som valdes svarade 

på syfte och frågeställning. Däremot exkluderas de diabetespatienter som har andra 

kroniska sjukdomar, detta för att andra hälsotillstånd och sjukdomar inte ska påverka 

beskrivandet av patientupplevelser av typ 2 diabetes. Studier med barn under 18 år, 

litteraturstudier och de artiklar som inte följde IMRAD-strukturen exkluderades.  

2.4 Urvalsprocessen och utfallet av möjliga artiklar  

Artiklarna söktes i två olika databaser. Efter kombination av sökorden fick vi 467 

träffar. Fyrahundra trettiosju som inte svarade mot syfte och frågeställning efter 

översiktgranskning av titel och abstrakt exkluderades, vissa artiklar handlade om 

vårdpersonalens erfarenheter och vissa artiklar var kvantitativa eller litteraturstudier. 

Efter detta återstod 30 möjliga artiklar. Femton artiklar exkluderades efter 

genomläsning där dessa visade bristande kvalité eller inte svarade syftet. De återstående 

femton artiklarna lästes i fulltext och granskades varav ytterligare 2 artiklar 

exkluderades. De utvalda artiklarna har genomgått en relevansbedömning och en 

kvalitetsgranskning enligt kvalitetsgranskningsmallar se bilaga 3 Mall 1 och 2. De 
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återstående 13 artiklarna användes i studien för att besvara syftet och frågeställningen. 

Se Figur 1 Flödesschema.

Figur 1: Flödesschema. 

 

2.5 Dataanalys  

Författarna läste artiklarna var för sig och letade efter meningsenheter och utsagor som 

svarar mot syfte och frågeställning. Dessa meningsenheter och utsagor färgkodades för 

att underlätta hanteringen av materialet. Metoden att färgkoda är bra för att få en 

överblick och strukturera fakta (Polit & Beck 2017). En sammanställning av resultatet 

gjordes utifrån likheter och skillnader. Efter detta skapades huvud- och underrubriker 

som svarade mot syfte och frågeställning. Resultatet presenteras sedan under dessa 

rubriker. Se tabell 2.   

 

2.6 Forskningsetiska överväganden  

I denna litteraturstudie tas hänsyn till forskningsetiska aspekter, genom en 

noggrann översättning från engelska till svenska för att innebörden i artiklarna inte 

tolkas fel. Citering och referenshantering ska beaktas genom att man utgår från 

författaren och genom att undvika plagiering. För att få ett trovärdigt resultat ska 

 

 Totalt antal 
träffar 467 

artiklar, läste 

 

437 artiklar exkluderades för att de inte var relevanta för syftet, samt att vissa 
artiklar var kvantitativa eller litteratursstudier.    

 

 
30 

artiklar/abstr
akt som 
lästers 

 
  

 

15 artiklar exkluderas för att de inte var relevanta för studiens syfte.   

 15 artiklar 
granskades  

 
2 artiklar exkluderar för att de handlade om anhöriga och vårdpersonalens 

perspektiv.  

 Antal valda 
artiklar: 13

 

 

13 kvarstående artiklar inkluderades i studiens resultat. 
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fabricering och förfalskning undvikas. Vi kommer också att sträva efter ett objektivt 

förhållningssätt.  

3. Resultat  

Resultatet baseras på 13 vetenskapliga artiklar och kommer att presenteras i löpande 

text under fyra huvudrubriker nämligen: Psykologisk påverkan, Sociala begränsningar, 

Egenvård och Kunskap och stöd och fem underrubriker medicinering, kost, fysisk 

aktivitet, kunskap och stöd. Resultatet presenteras även i tabell 4 bilaga 2 och i tabell 2 

nedan.  

 
Tabell 2. Huvudrubriker och underrubriker 
 Huvudrubrik Underrubrik  
Psykologisk påverkan  
Sociala begränsningar  
Egenvård medicinering 

kost 
fysisk aktivitet 

Kunskap och stöd stöd  
kunskap 

 

3. 1 Psykologisk påverkan 

Personer upplevde en känsla av rädsla och oro inför framtiden, vissa kände sig också 

väldigt nedstämda och tyckte att det är orättvist att de har drabbats av DMT2 (Carolan, 

Holman& Ferrari 2015). 

Personer kände också en stress över att sjukdomen är komplicerad och att de inte vet 

hur de kommer att påverkas i framtiden, när det gäller nervskador, synen, bensår och 

njurskador (Blomqvist m fl. 2018; Carolan, Holman& Ferrari 2015; Kindarara, 

McEwen, Crist & Loescher 2017; Odgers-Jewell, Isenring, Thomas & Reidlinger 2017).  

Personerna kände sig pressade och oroade sig över sin ekonomiska situation, då 

sjukdomen innebär merkostnader för dem (Blomqvist m fl. 2018). 

I flera studier (Bernhard m fl. 2017; Bockwoldt m fl. 2017; Holmens-Truscott, Brownw 

& Speight 2016) framkommer en oro över läkemedelsbiverkningar, som ofta kunde leda 

till att personerna inte följde sin medicinering helt enligt ordination. 

Många personer känner sig utbrända och var extremt trötta, vilket förde med sig att de 

hade svårt att hantera sin sjukdom (Bockwoldt m fl. 2017). När den värsta oron och 

stressen lagt sig kände personerna att de behövde acceptera och ta ansvar för sin 

sjukdom för att komma vidare (Carolan, Holman& Ferrari 2015). 
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3.2 Sociala begränsningar 

Utmaningen att leva med DMT2 upplevdes svårt och begränsande, eftersom personer 

med DMT2 alltid måste planera och leva enligt en viss daglig rutin. Detta gjorde att det 

var väldigt svårt att vara spontan. Många upplevde att sjukdomen förstör deras liv och 

begränsar deras sociala aktiviteter och relationer. Att inte kunna äta vad som helst gör 

också att de känner sig mer isolerade genom att de väljer bort dessa evenemang 

(Carolan, Holman& Ferrari 2015; Sebire m fl.2018). 

Var de dessutom beroende av insulininjektioner innebär det kanske att behöva ta sin 

injektion på offentlig plats. Vissa personer kände sig generade över detta och var oroliga 

att det kan leda till negativa reaktioner hos omgivningen, vilket gjorde att de valde bort 

detta och blev på så sätt mer begränsade (Blomqvist m fl. 2018; Holmens-Truscott, 

Brownw & Speight 2016). 

Vissa personer upplever att de med sin sjukdom är en börda för sin familj, vilket också 

leder till en begränsning i det sociala umgänget (Carolan, Holman & Ferrari 2015). 

 

3.3 Egenvård 

3.3.1 Medicinering  

Medicinering upplevdes som en viktig och utmanande del av egenvården (Holmens-

Truscott, Brownw & Speight 2016). Att ändra det egna normala sättet att leva p.g.a 

diabetes upplevdes utmanande för patienterna. Personer upplever att sjukdomens 

svårighetsgrad baseras på typen av medicinering, särskilt upplevs insulinbehandling 

som svårare än oral läkemedelsbehandling. Speciellt nål fobi var vanligt blad personer 

som använde insulininjektioner (Bernhard m fl. 2017; Blomqvist m fl. 2018)  

Personer upplevde att insulinbehandling förbättrade känsla av kontroll och ett ökat 

förtroende för deras diabeteshantering genom att de kunde justera sin insulindos 

beroende på fysisk aktivitet eller hypoglykemi. Detta skapade en känsla av personlig 

kontroll över sjukdomen (Holmens-Truscott, Brownw, & Speight 2016).  

Personer som använde flera mediciner upplevde osäkerhet angående hanteringen av låga 

blodsockervärden (Blomqvist m fl. 2018).  

Vissa personer upplevde att deras självhantering av mediciner var komplicerade pga. 

kulturella och religiösa praxis (Bernhard m fl. 2017).   

Personerna upplever att tekniken möjliggör kontroll av blodsockernivån och detta 

främjar en bättre kontroll av blodsockret. Tekniken främjar möjligheten att anpassa 
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behandlingen till den nuvarande situationen, vilket bidrar till en känsla av mer frihet 

(Holmens-Truscott, Brownw & Speight 2016).  

Detta medförde att personer kan leva ett enkelt och normalt liv (Holmens-Truscott, 

Brownw och Speight 2016). Även blodsockerövervakning och medicinering 

underlättades av att man följer sin dagliga rutin (Kindarana m fl. 2017). 

 

3.3.2 Kost  

Personer upplevde det besvärlig och utmanande att fylla sina egna näringsbehov och 

hälsokrav och samtidigt sköta sitt arbete. De upplever att det var svårt att agera experter 

på sina egna liv (Bernhard m fl. 2017).  

Många personer hade svårt att kontrollera mängden av mat. De upplevde att de inte fick 

äta så mycket som de ville. Vissa personer kunde inte njuta av sitt intag av mat 

(Carolan, Holman& Ferrari 2015; Kindarana m fl. 2017). Kostkontroll begränsar 

mängden av mat men det betyder inte att de inte kan äta god mat (Kindarana m fl. 2017; 

Wu, Tai & Sun 2019).   

I studien Carolan, Holman och Ferrari. (2015) beskriver personer att de hade svårt att 

ändra sin kost p.g.a acceptabla livsmedelsalternativ.  

Långvarig dietkontroll görs att personer upplever olika typ av påfrestningar (Wu, Tai & 

Sun 2019).   

 

3.3.3 Fysisk aktivitet  

Personer upplevde att fysisk aktivitet förbättrade deras allmänna hälsa, alltså de kände 

sig friskare, hade mer energi och låga blodsockernivåer (Holmens-Truscott, Brownw, & 

Speight 2016).  

Personer upplevde det viktigt att har förståelse för hur blodsockernivåerna påverkas av 

fysisk aktivitet (Blomqvist m fl. 2018; Odgers-Jewell m fl. 2017). 

Tidsbrist är en av svårigheterna som patienterna med DMT2 upplevde. De planerade 

sina dagar runt familj och arbete och hade inte tid för fysisk aktivitet. Detta indikerade 

att andra prioriteringar och intressen är viktigare än träning (Lidegaard, Schwennesen, 

Willaing  & Faerch 2016). 

Personer tyckte också att det var svårt att välja fysisk aktivitet när de begränsades av 

komplikationer. Vidare upplevdes det svårt att få tillgång till ett gym eller en pool i 
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deras närhet och att hitta en aktivitet som passade deras ekonomiska situation 

(Lidegaard m fl. 2016). 

Personerna upplevde det positivt att vara aktiva med andra, det gav dem en känsla av att 

vara en del av samhället. Personerna poängterade att aktiviteter som fotboll, tennis, 

badminton, handboll och bowling var ett trevligt sätt att vara fysisk aktiv på (Lidegaard 

m fl. 2016). 

Vissa personer vet att de måste träna men kände sig besvikna över att inte kunna göra 

det pga fysiska begränsningar (Sebire m fl.2018).   

Personerna upplevde att den typ och mängd av träning som tog hänsyn till alla deras 

sjukdomar var svår att bestämma (Lidegaard m fl. 2016). 

 

3.4 Kunskap och stöd 

3.4.1 Kunskap 

I studien Kindarara m fl. (2017) uppgav personerna att de saknar övergripande 

kunskaper om själva sjukdomen och dess konsekvenser. 

Personerna uppgav att de hade en stor kunskapsbrist vad gäller medicinhanteringen. De 

uppgav också att de har svårt att läsa och förstå informationsbroschyrer om detta. 

Många använde andra läkemedel som kan påverka diabetesmedicineringen, vilket gör 

det hela ännu svårare. På grund av oron för läkemedelsinteraktion uppgav en del att de 

själva började experimentera med sin dosering genom att minska eller hoppa över vissa 

doser utan att konsultera sin läkare. Orsaken till detta var att de tror, att framför allt 

njurarna tar skada (Bernhard m fl. 2017; Wu, Tai & Sun 2019). 

En delperson uppgav att de inte var villiga att förändra sitt liv, därför att de inte trodde 

att behandlingen skulle göra någon nytta. De förnekade helt enkelt sin sjukdom 

(Bockwoldt m fl. 2017; Sebire m fl.2018). 

Personer med DMT2 uppgav att de fick mer tydlig och specifik kunskap om hur det är 

att leva med sjukdomen, genom att delta i självhanteringskurser tillsammans med andra 

i samma situation (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal 2016).  

Personerna uppgav att de framför allt får en förbättrad praktisk kunskap när det gäller 

mätning av blodsocker, injektionsgivning och betydelsen av näringsintag, vilket 

underlättade hanteringen av sjukdomen. Personerna lär sig nya sätt att hantera 

sjukdomen, vilket får dem att känna sig säkrare. Personerna uppgav också att de får en 

förbättrad praktisk beredskap och kan därför hantera sjukdomen bättre. Praktiska råd om 
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portionsstorlekar och hur olika livsmedel påverkar blodsockret gjorde att det blev lättare 

att hantera sjukdomen (Herre m fl. 2016; Holmens-Truscott, Brownw & Speight 2016; 

Odgers-Jewell m fl. 2017). 

Vissa personer uppgav också att de söker kunskap om biverkningar, interaktion, 

dosering eller nya läkemedel online. De upplevde detta som mycket positivt (Bernhard 

m fl. 2017; Holmens-Truscott, Brownw & Speight 2016). 

 

3.4.2 Stöd 

Personer med DMT2 upplevde att det är viktigt att vara öppen med sina problem runt 

sjukdomen. Detta underlättade möjligheten att få stöd från närstående som 

familjemedlemmar, vänner och kollegor. Dessa kan hjälpa till med reflektion, nya 

tankar och kanske nya sätt att angripa olika problem som uppstår. Arbetsrelationer kan 

vara stödjande när kollegorna är medvetna om personers behov av rutiner och måltider 

(Holmens-Truscott, Brownw & Speight 2016). Personer med DMT2 uppgav att det är 

viktigt med känslomässigt stöd och praktisk hjälp från framför allt makar, barn och 

föräldrar. Det kunde handla om hjälp med matlagning, transporter, uppmuntran och 

underlättande av olika aktiviteter. Det känslomässiga stödet upplevdes som särskilt 

viktigt vid olika negativa effekter av sjukdomen. En del kände också en trygghet i att få 

hjälp med administrering av sin medicin (Bernhard m fl. 2017; Kindarana m fl. 2017).  

Stöd från närstående i form av motivation och uppmuntran ledde till att personerna gör 

mer hälsosamma val när det gäller matvanor och träningsförhållanden (Carolan, 

Holman& Ferrari 2015). 

 Personer med DMT2 upplevde att de behöver mer hjälp och stöd från de professionella 

vårdgivarna. De upplevde att de får för lite tid tillsammans med sin läkare. Många 

frågor blir då obesvarade och det känns mycket otillfredsställande (Bernhard m fl. 

2017). De upplevde också ett behov av praktisk information från vårdgivarna för att 

kunna känna sig säkrare, när det gällde mathanteringen (Herre m fl. 2016). 

Personerna kände sig trygga och säkra när de hade kontakt med specialistutbildad 

personal. Personerna upplevde att tydliga regler och råd från diabetessjuksköterskan 

underlättade förståelsen och hanteringen av sjukdomen. Personer med DMT2 uttryckte 

det väldigt klart att de behöver en kontinuerlig kontakt med en diabetessjuksköterska, då 

detta skapade trygghet och säkerhet (Holmens-Truscott, Brownw & Speight 2016; 

Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdotti 2016). 
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4. Diskussion  

4.1 Huvudresultat  

Resultat visar att personer med DMT2 upplever en psykologisk påverkan som tar sig 

uttryck som oro, rädsla, nedstämdhet och stress inför framtiden. Personerna upplever 

också olika sociala begränsningar. Vidare upplevs egenvården som mycket viktig för 

dessa personer. Komponenterna i egenvården som främst framhålls är medicinering, 

diet och fysisk aktivitet. För att kunna hantera sjukdomen upplever personerna att de 

behöver mer kunskap om de ingående delarna av egenvården. Personerna uttrycker 

också behov av stöd för att kunna hantera sin situation. behovet av stöd är viktigt från 

de närstående som familjemedlemmar, vänner och kollegor men också från de 

professionella rådgivarna och främst då diabetessjuksköterskan. 

4.2 Resultatdiskussion 

Personerna upplever känslor av oro och rädsla inför framtiden. Personerna känner också 

en stress över sjukdomen är komplicerad och de vet inte hur de kommer att påverkas i 

framtiden när det gäller nervskador, synen, bensår och njurskador (Blomqvist m fl. 

2018; Carolan, Holman& Ferrari 2015; Kindarana m fl. 2017; Odgers-Jewell m fl. 

2017). Detta kan vi som författare förstå. Dessa komplikationer kan uppstå och kan 

innebära att stort lindande och en sämre möjlighet att sköta sig själv. Detta bekräftas 

även av Pikkemaat, Boström och Strandberg (2019) som visar att personerna är väldigt 

bekymrade över vissa komplikationer, som att förlora fötterna, få en hjärtsjukdom eller 

förlora synen. 

Det visar sig att personerna upplever en oro över läkemedelsbiverkningar, som kunde 

leda till att de inte följde sin medicinering helt enligt ordination (Bernhard m fl. 2017; 

Bockwoldt m fl. 2017; Holmens-Truscott, Brownw, & Speight 2016).  

Författarna till föreliggande studie anser att personerna borde prioritera medicineringen 

eftersom det annars kan innebära att de drabbas av onödiga komplikationer. Detta 

bekräftas även i studien av Cotugno m.fl. (2015) att personerna inte följde ordinationen 

utan slutade med sin medicinering utan att konsultera vårdpersonal. 

Personerna upplevde att när den värsta oro och stressen lagt sig, behövde de acceptera 

och ta ansvar för sin sjukdom (Carolan, Holman, & Ferrari 2015)). Detta resonemang 

tycker vi tyder på att personerna använder sig av problemfokuserad coping (Folkman 

1997). 
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 Personerna känner sig begränsade eftersom de alltid måste planera och leva enligt en 

viss rutin. Detta gjorde det väldigt svårt att vara spontan. Många upplever att sjukdomen 

förstör och begränsar deras sociala aktivitet och relation (Carolan, Holman& Ferrari 

2015; Sebire m fl.2018). Vi kan förstå att det känns jobbigt att inte kunna göra något 

spontant. När de ändå ska göra något blir det ett väldigt pusslande med olika saker och 

det känns inte lika roligt längre. Allt detta gör att de allt som oftast väljer bort att delta i 

dessa aktiviteter. Personerna använder av sig emotionsfokuserad coping där personen 

förändrar upplevelsen av en påfrestande situation (Folkman 1997). 

Studier visar att många personer hade svårt att kontrollera mängden av mat. De 

upplevde att de inte fick äta så mycket som de ville. Vissa personer kunde inte njuta av 

sitt intag av mat (Carolan, Holman& Ferrari 2015; Kindarana m fl. 2017). Författarna 

till föreliggande studie tycker att det är svårt med matbegränsning att inte få äta vad 

man vill och hur mycket man vill och detta kan leda till irritation för personer med typ 2 

diabetes. Detta bekräftar även Van Smoorenburg, Hertroijs; Dekkers, Elissen och 

Melles (2019) som visar att det är svårt när de inte fick äta som de ville utan hela tiden 

måste kontrollera sitt intag av kolhydrater.  

Personerna upplever att tekniken möjliggör kontroll av blodsockernivån och detta 

främjar en bättre kontroll av blodsockret. Tekniken främjar möjligheten att anpassa 

behandlingen till den nuvarande situationen, vilket bidrar till en känsla av mer frihet 

(Johansson m fl. 2016). Att personer lär sig kontrollera och hålla blodsockernivån under 

kontroll gör att de känner sig mer fria viket också framkommer i Van Smoorenburg m 

fl. (2019). 

Resultatet visar att personer upplever att insulinbehandling förbättrade känsla av 

kontroll och ett ökat förtroende för deras diabeteshantering genom att de kunde justera 

sin insulindos beroende på fysisk aktivitet eller hypoglykemi. Detta skapade en känsla 

av personlig kontroll över sjukdomen (Holmens-Truscott, Brownw, & Speight 2016). I 

studien av Pikkemaat m.fl. (2019) upplever däremot personerna insulinhantering som 

ett stort hot, förknippat med rädsla för eventuella konsekvenser i det dagliga livet. 

Personer med DMT2 uppger att de fick mer tydlig och specifik kunskap om hur det är 

att leva med sjukdomen, genom att delta i självhanteringskurser tillsammans med andra 

i samma situation (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal 2016). Som författare kan vi 

förstå att det känns lättare att prata med personer i samma situation och med likartade 
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problem där de också upplever att de är på samma nivå. I studien av Pikkemaat m.fl. 

(2019) bekräftas att personerna upplever att det är viktigt att prata med andra personer 

som också har diabetes, för att dela erfarenheter och problem. Detta bekräftas även i 

studien av Minet m.fl. (2011). Att skaffa sig mer kunskap om sin sjukdom är ett sätt att 

bättre kunna hantera sin sjukdom, detta tycker vi tyder på att de använder sig av en 

problemlösande copingsstrtategi (Folkman 1997). 

Personerna känner sig trygga och säkra när de hade kontakt med specialistutbildad 

personal. Personerna upplever att tydliga regler och råd från diabetessjuksköterskan 

underlättade förståelsen och hanteringen av sjukdomen. Personer med DMT2 uttrycker 

det väldigt klart att de behöver en kontinuerlig kontakt med en diabetessjuksköterska, då 

detta skapar trygghet och säkerhet (Holmens-Truscott, Brownw & Speight 2016; 

Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdotti 2016). Vi anser att det är 

viktigt med kontinuerliga träffar mellan personer och vårdpersonal, detta för att de ska 

få ny kunskap och stöd så att de känner sig säkra och trygga i sin situation och kan 

komma vidare i sina liv. I studien av Pikkemaat (2019) framkommer att kontakten med 

den professionella vården är viktigt för personerna. När detta samarbete med läkare och 

diabetessjuksköterska fungerar känner sig personerna mer delaktig i sin egen vård.    

Personerna upplevde det positivt att vara aktiva med andra, det gav dem en känsla av att 

vara en del av samhället. De poängterade att aktiviteter som fotboll, tennis, badminton 

och bowling var trevliga sätt att vara aktiva på (Lidegaard m fl. 2016 ). Att komma sig 

för med att utöva fysisk aktivitet tycker vi tyder på att personerna använder av sig 

meningsskapande coping (Folkman 1997). 

Personer med DMT2 upplever att stöd från familjemedlemmar är viktigt genom att de 

ger ett känslomässigt stöd och en praktisk hjälp, vilket underlättar självhanteringen av 

sjukdomen för personerna (Bernhard mfl. 2017). Vi anser att stöd från 

familjemedlemmar är en stor resurs för personerna och leder till att de bättre kan hantera 

sin sjukdom. Detta bekräftas även av tidigare forskning (Shen mfl. 2013).  

 

4.3 Metoddiskussion  

I denna studie valdes en beskrivande design som passar studiens syfte som är att 

beskriva personers upplevelser (Polit & Beck 2017). Vetenskapliga artiklar söktes på 
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databaserna Cinahl och Pubmed. De valda artiklarna är relevanta för denna studies syfte 

och frågeställning. Dessa databaser användes för att där finns tidskrifter inom 

omvårdnad, medicin och hälso- och sjukvårdsadministration. Kriterierna för de valda 

artiklarna i den här studien är att fokus ligger på de personer som har diagnosen typ 2 

diabetes. Däremot exkluderas de personer som även har andra sjukdomar, detta för att 

andra hälsotillstånd och sjukdomar inte ska påverka beskrivandet av patientupplevelser 

av typ 2 diabetes. Först söktes det brett med sökord som är relevanta till ämnesområdet. 

Därefter gjordes en begränsning och den booleska söktermen ”AND” användes för att 

kombinera sökorden (Willman m fl. 2016). Detta kan ses som en styrka i studien. 

Sökningen innefattar artiklar som publicerats mellan 2014–2019, detta eftersom vi vill 

ha den senaste forskningen. Vetenskapliga artiklar som inkluderats var skrivna på 

engelska, vilket kan ses som en svaghet eftersom båda författarna till studien har annat 

modersmål än engelska. Personer som inkluderats var äldre än 18 år eftersom typ 2 

diabetes oftast drabbar vuxna människor. Antal tänkbara artiklar var 30 stycken, 

slutligen valdes 13 artiklar som svarade mot studiens syfte. Artiklar som valdes bort 

handlade om vårdpersonalens erfarenhet och några artiklar var av kvantitativ ansats och 

vissa beskrev personer som även hade andra kroniska sjukdomar som kunde påverka 

deras upplevelse av att leva med DMT2. Artiklarna som valdes till resultatet granskades 

med granskningsmall, detta anser vi som en styrka eftersom granskningsmallen ökar 

trovärdigheten och kvaliteten av de valda artiklarna. Artiklar som valdes till arbetet 

kommer från Tyskland, Sverige, Norge, Taiwan, Australien, USA, Danmark och 

England. Artiklar översattes med hjälp av översättningsprogram från engelska till 

svenska och persiska, detta ansågs som en svaghet och kan leda till feltolkning och 

missuppfattningar som kan påverka resultatet. Författarna läste artiklarna var för sig och 

letade efter meningsenheter och utsagor som svarade mot syftet och frågeställningen. 

Detta för att författarna ville skapa en egen uppfattning av artiklarnas innehåll somt att 

inte påverkas av varandra.  Dessa meningsenheter och utsagor färgkodades för att 

underlätta hanteringen av materialet. Metoden att färgkoda är bra (Polit & Beck 2017). 

Detta anses som en styrka i studien. Författarna till studien gemförde och 

sammanfattade resultatet utifrån likheter och skillnader. Därefter sammanställer 

författarna resultatet som presenteras under 4 rubriker som svarar mot syftet och 

frågeställningen.    
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4.4 Kliniska implikation 

Diabetes är en vanlig sjukdom som ökar mer och mer i världen och fler personer 

drabbas av sjukdomen. Personernas upplevelse av att leva med DMT2 är väldigt 

individuellt och skiljer sig från varandra. För att sjuksköterskor ska kunna möta och 

förbättra vårdkvaliteten är det viktigt att veta och förstå hur personen upplever sin 

sjukdom. Detta för att vårdpersonalen ska kunna ge hjälp och den vård som varje person 

behöver. Detta arbete kan användas för att ge sjuksköterskor ökad förståelse för hur det 

är att leva med sjukdomen. Detta för att kunna ge en trygg och säker omvårdnad och ett 

adekvat bemötande av personerna med DMT2. 

4.5 Förslag till fortsatt forskning 

I examenarbetet framkommer information om hur personer upplever att leva med 

DMT2. Sjukdomen är kronisk och innebär att personer måste lära sig att leva efter nya 

levnadsmönster. Det skulle vara intressant att veta om hur personer upplever sin 

situation efter livsstilsförändring. Vidare forskning inom området är viktigt för att ge 

sjuksköterskorna mer förståelse och kunskap inom diabetesomvårdnaden. Mer 

forskning utifrån personernas upplevelser av att leva med sjukdomen vore önskvärd. 

 
4.6 Slutsats 

Personer med DMT2 känner sig nedstämda och upplever oro. Genom att få stöd från 

närstående och vårdpersonal underlättas personernas självhantering av sjukdomen. 

Personerna upplever att umgänget med andra personer minskas på grund av sociala 

begränsningar. Olika copingstrategier samt egenvård spela stor roll för personer med 

DMT2 trygg och säker vård och ett adekvat bemötande av personerna med DMT2. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1 
Tabell 3. Granskningsöversikt av de i studien ingående artiklarna.  

Artikelnumme

r           

Författare   Titel Design och 

eventuellt 

ansats   

Undersöknings

grupp                 

Datainsamlingsmet

od   

Dataanalys

metod  

Artikel 1  Bernhard, G; Ose, 

D; Baudendistel , I; 

Seidling, H-M;Stützle, 

M; Szecsenyi, 

J; Wensing,M& Mahler

,C.(2017).  

Tyskland   

Understanding Challenges, Strategies, and 

the Role of Support Networks in Medication Self-

management Among Patients with Type 2 Diabetes.  

Kvalitativ 

ansats med 

en 

beskrivand

e design  

Vuxna över 18 

år med typ 2 

diabetes och 

självadministreri

ng av 

diabetesläkemed

el  

Semistrukturerade  

intervjuer.   

Kvalitativ   

Innehålls-

analys   

Artikel 2   Blomqvist, 

K; Gardsten, C; Rask -

M; Larsson, Å; 

Lindberg, A 

& Olsson,G. (2018) 

Sverige   

‘Challenges 

in everyday life among recently diagnosed and more expe

rienced adults with type 2 diabetes: 

A multistage focus group study’  

Kvalitativ 

ansat med 

en 

beskrivand

e design 

  

11 vuxna 

deltagare som 

har diabetes.   

 

Fokusgrupps- 

intervjuer  

Kvalitativ   

Innehålls-

analys  

   

Artikel 3   Bockwoldt, D, Quinn, 

L, Staffileno, BA, 

Understanding experiences of diabetes medication among 

Africa America living with type 2 diabetes  

Kvalitativ 

ansats  med 

15 deltagare 

mellan 35-59 års 

Intervjuer.  Kvalitativ 

innehålls-



  

2 
 

Coke, L, Hamilton, 

R, Fogg, L & Calvin, 

D  

(2017)  

USA  

  en 

beskrivand

e design 

ålder med 

diabetes typ 2, 8 

kvinnor och 6 

män.  

analys  

Artikel 4  Carolan, M; Holman, J; 

Ferrari, M. (2015).  

Australia  

Experiences of diabetes self-management: a focus group 

study among Australians with type 2 diabetes.  

Kvalitativ 

ansats med 

en 

beskrivand

e design 

22 personer 

mellan år 40–70 

års ålder med 

typ 2 diabetes.  

Fokusgrupps-

intervjuer  

  

Kvalitativ 

innehålls-

analys  

  

Artikel 5  Herre, A-J; Graue, 

M; Kolltveit, B-C 

& Gjengedal, E. (2015)  

Norge   

Experience of knowledge and skills that are essential in 

self-managing a chronic condition- a focus group study 

among people with type 2 diabetes.  

Kvalitativ 

ansats med 

en 

beskrivand

e design 

22 vuxna 

personer med 

typ 2 diabetes  

  

Fokusgrupps-

intervjuer  

Kvalitativ 

innehålls-

analys  

  

Artikel 6  Holmens-Truscott, 

E; Brownw, J-L& 

Speight, J. (2016). 

Australian   

The impact of insulin therapy and attitudes towards 

insulin intensification among adults with type 2 diabetes: 

A qualitative study.  

Kvalitativ 

ansats med 

en 

beskrivand

e design 

20 deltagare 

med typ2 

diabetes som 

använde 

insulininjektion  

 intervjuer.  Kvalitativ 

innehålls-

analys  

  

  

Artikel 7  Johansson,K ; 

Österberg, S-

A; Leksell,J & 

Berglund, M. (2016)  

Patients’ experiences of support for learning to 

live with diabetes to promote health and well-being: 

A lifeworld phenomenological study  

Kvalitativ 

ansat med 

en 

beskrivand

5 män och 7 

kvinnor mellan 

45-76 års ålder. 

3 av deltagarna 

 Intervjuer   Kvalitativ 

innehålls-

analys  
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Sverige  e design har diabetes typ 

1 och 9 av 

deltagarna har 

diabetes typ 2  

Artikel 8  Kindarara, D-

M; McEwen, M-

M;Crist, J-

D1&Loescher, 

L.J. (2017). 

USA  

Health-Illness Transition Experiences with Type 2 

Diabetes Self-management of Sub-

Saharan African Immigrants in the United States  

Kvalitativ 

ansats med 

en 

beskrivand

e design 

 

Ja. 5 män och 5 

kvinnor som de 

flesta av de 

bodde i USA 

mer än 10 år (70 

%) med diabetes 

typ 2 i mer än 5 

år (60 %).  

Halvstrukturerade in

tervjuer.  

Kvalitativ 

innehålls-

analys   

Artikel 9  Lidegaard,L-

P, Schwennesen, 

N; Willaing,I & Faerch 

K.(2016).  

Denmark    

Barriers to and motivators for physical activity among 

people with Type 2 diabetes: patients' perspectives.  

Kvalitativ 

ansat med 

en 

beskrivand

e design 

28 personer 

mellan 39-71 års 

ålder som har 

diabetes typ 2.   

 Fokusgrupps 

intervjuer.   

Kvalitativ 

innehåll-

analys  

  

Artikel 10   Odgers-Jewell 

K, Isenring EA, 

Thomas 

R, Reidlinger DP. 

(2017)  

Australian   

Group participants' experiences of a patient-directed 

group-based education program for the management of 

type 2 diabetes mellitus  

Kvalitativ 

ansat med 

en 

beskrivand

e design 

16 personer med 

typ 2 diabetes  

Intervjuer.  Kvalitativ 

innehåll-

analys  

  

Artikel 11  Sebire, SJ, Toumpakari, I’ve made this my lifestyle now”: a prospective Kvalitativ 30 Semistrukturerade Kvalitativ 
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Z, Turner, KM, Cooper, 

AR, Page, AS, Malpass, 

A & Andrews, RC. 

(2018 )  

England  

qualitative study of motivation for lifestyle change among 

people with newly diagnosed type two diabetes mellitus’  

ansat med 

en 

beskrivand

e design 

  

deltagare, kvinnl

ig = 18, n man = 

12. Vuxna perso

ner som nyligen 

hade 

diagnostiserats 

med 

typ 2 diabetes.  

intervjuer  innehåll-

analys  

  

Artikel12  Svedbo  Engström,M ; 

Leksell, J;Johansson,U-

B &Gudbjörnsdotti, 

S.(2016)  

Sverige    

What is important for you? 

A qualitativeinterview study of living with diabetes 

and experiences of diabetes care to establish a basis for 

a tailored Patient-Reported Outcome Measure for the 

Swedish National Diabetes Register.  

Kvalitativa 

ansat med 

en 

beskrivand

e design  

29 deltagare som 

15 av dem har 

typ 1 diabetes 

och 14 deltagare 

som har typ 2 

diabetes.   

Ssemistrukturerade i

ntervjuer  

Kvalitativ 

innehåll-

analys  

  

Artikel13  Wu, Fei-Ling; Tai, 

Hsiu-Chen; Sun, Jui-

Chiung (2019).   

Taiwan  

Self-management Experience of Middle-aged and Older 

Adults with Type 2 Diabetes: A Qualitative Study  

Kvalitativ 

ansats med 

en 

beskrivand

e design  

23 deltagare  

Medelålders och 

äldre vuxna med 

typ 2-diabetes.  

Fokusgrupp 

intervjuer  

Kvalitativ 

innehålls-

analys  
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Tabell 4. Syfte och resultat. 

Författare   Syfte   Resultat   
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Bernhard ,G; Ose, 

D; Baudendistel ,I; Seidling, H-

M;Stützle, M; Szecsenyi, 

J; Wensing,M& Mahler,C  

Syfte är att undersöka utmaningar och strategier för patienter 

med diabetes mellitus typ 2 och deras dagliga 

läkemedelsregims hantering och stödnätverk.  

  

 Teman som forskarna identifierade var upplevda utmaningar i 

självhantering av medicinering och patienters strategier och rollen som 

stödnätverk i hanteringen av medicineringsregimen.  

Blomqvist, K; Gardsten,C;  Rask 

-M; Larsson, Å; Lindberg, A 

& Olsson,G.  

Studiens syfte är att identifiera upplevda utmaningar relaterade 

till självhantering bland ny diagnostiserade vuxna (> än 3 år) 

och de som har en längre erfarenhet att ha Typ 2 diabetes (< än 

5 år).  

Utmaningar som identifierades i patienternas vardag är: förståelse, 

utveckla färdigheter och förmågor samt mobilisera personliga styrkor. 

Båda grupp beskriver utmaningar när det gäller att förstå orsakerna till 

blodsockernivån i blodet och att utveckla och mobilisera färdigheterna 

för att välja hälsosam mat och äta regelbundet. De nyligen 

diagnostiserade gruppen utmanades mer att ändra vanor och att lära sig 

acceptera diagnosen medan den erfarna gruppen utmanade av frågor om 

komplikationer och medicinering.  

Bockwoldt, D, Quinn, 

L, Staffileno, BA, Coke, L, 

Hamilton, R, Fogg, L & Calvin, 

D  

  

Syftet med denna studie var att beskriva:  

A) Upplevelserna hos afroamerikaner, i åldern 35 till 59 år och 

anpassa sig till föreskrivna  

mediciner för typ 2 diabetes.   

B) identifiera faktorer som påverkade anpassning.  

Temat använder Roy-anpassningsmodellen analys kodad för både 

anpassning och ineffektiva upplevelser. Anpassningsupplevelser 

inkluderade självförtroende i ens förmåga att  

kontrollera diabetes, en tro på värdet av diabetesläkemedel, ta ansvar för 

ens hälsa, utveckla en rutin för medicinering och positiva relationer med 

vårdteamet. Ineffektiva upplevelser för medicinering inkluderade:  

känner sig maktlös över diabetes, självskuld och rädsla. Man 

självbegrepp (vem du är som person, alltså en metabild) som en person 

med diabetes, samt antar  

rollen som "läkemedelsintagare" var framstående teman.  

Carolan, M; Holman, J; Ferrari, Syfte är att undersöka erfarenheter och oro för individer med Studiens resultat beskriver fyra huvudteman (1) diabetes den tysta 
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M.  typ 2 diabetes mellitus i en låg socioekonomisk miljö.  sjukdomen; (2) en personlig resa (3) arbetet med att hantera diabetes (4) 

tillgång till resurser och tjänster. Deltagarna lyfte fram effekterna av 

diabetes på familjen och familjemedlemmarnas betydelse för att ge stöd 

och uppmuntran för att hjälpa deras självhanteringsinsatser.  

Herre, A-J; Graue, M; Kolltveit, 

B-C & Gjengedal, E.  

Syftet: att få ny kunskap om hur människor upplever 

deltagandet till i kurser för självhantering av diabetes med 

andra personer med typ 2-diabetes och hur de uppfattar detta 

påverkar deras hälsa och förmåga att självhantera sjukdomen.  

  

Självhanteringskursen för diabetes ledde till att deltagarna blir mer 

medvetna om sjukdomen. Deltagarna fick mer nyanserad och specifik 

kunskap genom att delta i en gruppinställning och ökade sin teoretiska 

och praktiska förståelse för hur man hanterar diabetes i vardagen. 

Deltagandet har lärt sig av varandra genom att utföra verkliga uppgifter i 

ett sammanhang med andra som kämpar med liknande behandlingskrav.  

Holmens-Truscott, E; Brownw, J-

L& Speight, J  

Syfte med studie är att utforska den personliga effekten av 

insulinterapi, både positiva och negativa konsekvenser, och 

attityder till framtida insulintensifiering.  

  

Fem teman framkommer i resultatdelen om vad som gäller positiva och 

negativa av insulinbehandling som inkluderades fysisk påverkan, 

personlig kontroll, emotionellt välbefinnande, frihet/flexibilitet och oro 

för andras reaktioner  

Johansson,K ; Österberg, S-

A; Leksell,J & Berglund, M.  

Syftet med denna studie är att beskriva fenomenet stöd för att 

lära sig att leva med diabetes för att främja hälsa och 

välbefinnande ur patientens perspektiv  

Reflektion spelar en central roll för patienter med diabetes i att uppnå en 

ny förståelse för hälsan och att medvetenhet om sitt eget ansvar. 

Deltagarnas ansvarar för att skapa nyfikenhet och viljestyrka, öppenhet 

som möjliggör stöd, teknik som säkerställa kroppsliga känslor, som 

skapar ett klimat som ger deltagarna att utbyta erfarenheter med 

varandra.  

Kindarara, D-M; McEwen, M-

M;Crist, J-D1&Loescher, L.J.  

Syftet är att beskriva sjukdomsupplevelser förknippade med 

diabetes typ 2 och självhantering  

Fyra övergripande områden beskrev av erfarenheterna och 

hälsosjukdomen som deltagarna hade med diabetes typ 2 är: A) Kunskap 

om självhanteringsbeteenden. 

B) Aktuella T2D självhanteringsbeteende. 
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C) Hinder  

D) underlättandesjälvhanteringsbeteendet.  

Lidegaard, L-P, Schwennesen, 

N; Willaing,I & Faerch K  

Syfte med studien är att undersöka barriärer mot och 

motivatorer för fysisk aktivitet hos en grupp som är 

överviktiga personer med dysreglerad typ 2-diabetes  

 Resultat redovisades i fyra olika Tema.   

Tema 1: Kroppen som en barriär visade att deltagare uttryckte en 

förståelse för att fysisk aktivitet kunde förbättra sjukdomen.  

Tema 2: Logistiska utmaningar  

 Tema 3: Att vara fysiskt aktiv med andra  

Tema 4: Målsättning och självspårning 

Odgers-Jewell K, Isenring EA, 

Thomas R, Reidlinger DP.   

Syftet med denna studie är att utforska upplevelser från 

personer som deltog i ett gruppbaserat utbildningsprogram, 

inklusive deras motivation och relation till deras 

diabeteshantering. Även den upplevda effekten av 

gruppinteraktioner på deltagarnas upplevelser och motivation 

för självhantering. Att förstå individer som har diagnosen, och 

att förstå diabetesupplevelser av gruppbaserad utbildning för 

hantering av typ 2-diabetes mellitus kan leda utvecklingen och 

underlätta dessa program.  

Deltagarna uppfattade att gruppinteraktioner underlättade ytterligare 

lärande och ökad motivation, uppnådd genom normalisering, 

kamratidentifiering eller genom att prata med och lära av andras 

erfarenhet.   

Sebire, SJ, Toumpakari, Z, 

Turner, KM, Cooper, AR, Page, 

AS, Malpass, A & Andrews, RC. 

(2018)   

Syfte var att undersöka hur denna patientgrupp formulerar och 

upplever olika typer av motivation när man försöker förändra 

livsstilen.  

  

Resultaten beskriver sex teman som upptäcktes i studien som återspeglar 

de typer av motivation.  

Studien upptäckt stort antal i motivationskvalitet båda mellan och inom 

individer över tid.  

Svedbo Engström,M ; 

Leksell, J;Johansson,U-

B &Gudbjörnsdotti, S  

Syftet med studien var att beskriva viktiga aspekter i livet för 

vuxna personer med diabetes  

I resultat beskriver forskarna om de övergripande tema "att leva ett bra 

liv med diabetes", som framkommer två huvudkategorier:  

1) Behärska ledning för att kunna må bra i  



  

8 
 

nuvarande såväl som framtiden. 

2) Stöd från diabetesvård vid hantering av diabetes som beskrivs genom 

att exemplifiera citat.  

Wu, Fei-Ling; Tai, Hsiu-Chen; 

Sun, Jui-Chiung  

Syftet med denna studie är att undersökte upplevelserna av 

självhantering för medelålders och äldre vuxna med diabetes 

genom en fokusgrupp.  

  

Resultatet: Tre huvudteman: 

 1. lyssna på kroppens röst och observera fysiska förändringar:  

A) Ofta trötthet.  

B) Mycket hungrig och törstig.  

C) Oftare använder toa.  

D) Att inte kunna se tydligt. 

 2. Återigen känna diabetes och   

utmaningar:  

A) Kostkontroll begränsar inte kosten.  

B) Njursjukdom orsakas av minskad självmedicinering och 

hyperglykemi.  

C) Svettningsaktivitet motsvarar inte träning. 

 D) Självhantering av diabetes hotas av känslor. 

 3. Genomförande av självhanteringsdilemma: 

 A) Kostutmaningar under sociala tillfällen. 

 B) "Att veta är lättare än att göra" i utförande av träning. 

 C) Psykologisk börda av samexistens med diabetes.  
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Bilaga 3  
Mall 1. Granskning av artikels relevans  

Artikelförfattare och publiceringsår 

  
 Ja Delvis Nej 

1. Är det fenomen (d.v.s. det som    
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studeras) som studeras i granskad 
studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 

2 
Är de deltagare som ingår i granskad 
studie relevanta i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 
 

 
 
 

 

3. 
Är det sammanhang (kontext) som 
studeras i granskad studie relevant i 
förhållande till det aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

4. 
Är granskad studies ansats och design 
studie relevant i förhållande till det 
aktuella syftet*? 

 
 
 
 

  

5. 

Sammanvägd bedömning: bör 
granskad studie inkluderas för 
kvalitetsgranskning i den aktuella 
studien**? 

 
 
 
 

  

 
 
Mall 2. Kvalitetsgranskning av artikel med kvalitativ ansats.  

  
Ja, med motiveringen 

att… 
Delvis, med 

motiveringen att… 
Nej, med 

motiveringen att… 

Går ej att bedöma, 
med motiveringen 

att… 
Syfte 

1. 
Är den granskade studiens syfte 
tydligt formulerat? 
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Metod 

2. 
Är designen lämplig utifrån studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

3. Är metodavsnittet tydligt beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

4. 
Är deltagarna relevanta i förhållande 
till studiens syfte? 

 
 
 
 
 

   

5. 
Är inklusionskriterier och eventuella 
exklusionskriterier beskrivna? 

 
 
 
 
 

   

6. 
Är det sammanhang (kontext) i vilket 
forskningen genomförs beskrivet? 

 
 
 
 
 

   

7. 
Är metoden för datainsamling 
relevant? 
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8. 
Är analysmetoden redovisad och 
tydligt beskriven? 

 
 
 
 
 

   

9. Görs relevanta etiska reflektioner? 

 
 
 
 
 

   

Resultat 

10. 
Är det resultat som redovisas tydligt 
och relevant i förhållande till studiens 
syfte? 

 
 
 
 
 

   

Diskussion 

11. 
Diskuteras den kliniska betydelse som 
studiens resultat kan ha? 

 
 
 
 
 

   

12. 
Finns en kritisk diskussion om den 
använda metoden och genomförandet 
av studien? 
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13. 
Är trovärdighetsaspekter för studien 
diskuterade? 

 
 
 
 
 
 

   

 


