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Sammanfattning 

 

Bakgrund Att drabbas av Diabetes Mellitus innebär att du måste genomföra en rad 

livsstilsförändringar med avseende på kost, motion och socialt liv. En god kontakt med 

sjuksköterskor kan underlätta genomförandet av livsstilsförändringar.  

Syfte Att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar och sjuksköterskans bemötande av 

personer med Diabetes Mellitus typ 1 mellan 18-40  år med fokus på kost, motion och socialt 

liv. 

Metod Sex semistrukturerade intervjuer genomfördes med personer med Diabetes Mellitus 

typ 1. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys.    

Resultat Resultatet beskrevs utifrån tre frågeställningar: Svårigheterna att genomföra 

livsstilsförändringar, fördelarna av att genomföra livsstilsförändringar och vad sjuksköterskan 

kan göra för att underlätta livsstilsförändringar. I resultatet framkom det att personer med 

diabetes typ 1 upplevde svårigheter såsom psykiska påfrestningar, påverkan på det sociala 

livet, planering och ökat kontrollbehov. Fördelar som framkom var en ökad självkännedom, 

känsla av gemenskap och att få en sund livsstil. För att underlätta dessa livsstilsförändringar 

kan sjuksköterskan ge tillräcklig information, stödja och underlätta kontakt med den övriga 

vårdkedjan.  

Slutsats Det framkom i intervjuerna fördelar och svårigheter med att genomföra 

livsstilsförändringar och det upplevs brister i bemötandet av yngre personer med Diabetes 

Mellitus typ 1. Det finns en koppling mellan gott bemötande och en god inställning till 

genomförandet av livsstilsförändringar. 
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Abstract 

Background To develop Diabetes Mellitus means you have to implement a series of lifestyle 

changes in terms of diet, exercise and social life and the response of the nurse can be crucial.   

Aim To describe the experience of lifestyle changes and the Nurses response to people with 

Diabetes type 1 between the age of 18-40 years regarding diet, exercise and social life.     

Method Six semi-structured interviews were implemented with people with diabetes type 1. 

The interviews were analyzed through a qualitative analysis.    

Result The Result was described through three questions: Difficulties in implementing 

lifestyle changes, advantages of implementing lifestyle changes and what the nurse can do to 

facilitate lifestyle changes. The result shows that people with type 1 diabetes experienced 

difficulties such as psychological strains, impact on the social life, planning and an increased 

need of control. Advantages that were revealed were increased self-knowledge, a feeling of 

community and a healthy lifestyle. To facilitate these lifestyle changes the nurse can give 

sufficient information, support and facilitate contact with other health suppliers. 

Conclusion The interviews showed advantages and difficulties of implementing lifestyle 

changes and there are experienced shortcomings in treatment of young people with Diabetes 

Mellitus type 1. There is a connection between a good treatment and a positive attitude to the 

implement of lifestyle changes.   
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Inledning  

Bakgrund 

Diabetes Mellitus är en metabol sjukdom som drabbar balansen mellan insulin och 

blodglukos. Födan vi äter på daglig basis innehåller i många fall glukos i form av stärkelse 

och socker som den friska kroppen sedan skall omvandla till energi. Insulin är det ämne som 

tillverkas i Langerhanska öarna i bukspottskörteln och som gör det möjligt för kroppens celler 

att ta tillvara på glukosen. Vid Diabetes Mellitus finns antingen en otillräcklig 

insulinproduktion, Diabetes typ 1, eller en nedsatt känslighet för insulin, Diabetes typ 2 

(Alvarsson, 2010).  

För att diagnostiseras med Diabetes Mellitus typ 1 ska fasteblodsocker överstiga 6,1mmol/l 

kapillärt och 7,0mmol/l venöst samt att personen har specifika klassiska symtom  

(www.who.int, 2013) 

 

Diabetes Mellitus typ 2 

Diabetes Mellitus typ 2 utvecklas långsamt och drabbar oftast äldre personer efter en längre 

period av höga blodsockervärden. De höga blocksockervärdena leder till en ökad 

insulinproduktion och efter en för lång tid av höga insulinvärden kommer de insulinkänsliga 

receptorerna i kroppens celler att tappa sin förmåga att ta upp glukosen, det bildas då en ond 

cirkel mellan insulin och blodsocker vilket i obehandlade fall kan leda till hjärt-

kärlsjukdomar, problem med ögon och njurar samt nervproblem (Alvarsson, 2010).  I 

föreliggande uppsats kommer enbart Diabetes Mellitus typ 1 att bearbetas. 

 

Diabetes Mellitus typ 1 

Vid Diabetes Mellitus typ 1 är det istället produktionen av insulin som är nedsatt eller 

obefintlig på grund av en autoimmun sjukdom som leder till att kroppens immunförsvar bryter 

ned de insulinproducerande betacellerna i bukspottskörteln. Bristen på insulin leder till en 

oförmåga att ta upp glukos och den drabbade kommer därmed att ha konstant höga 

blodsockervärden, hyperglykemi. De vanligaste symtomen är trötthet, ökad urinmängd och 

viktpåverkan (Hanås, 2008).  
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Diabetes typ 1 kan leda till akuta komplikationer då kroppen som alternativ energi till glukos 

förbränner fett och då bildas ketoner som i en frisk kropp är godtagbart, i en kropp med 

Diabetes Mellitus bildas ett överskott som kan leda till en försurning av kroppen, en 

ketoacidos som i värsta fall kan leda till koma (Hu 2011). Uppkomsten av Diabetes Mellitus 

typ 1 är i många fall okänd.  Det finns en viss hereditet kopplat till sjukdomen men det anses 

enbart bidra med 30-40% till risken att drabbas. Andra orsaker kan vara livsstilspåverkan, 

exponering för olika miljöfaktorer samt upprepade infektioner. Sjukdomen har ett smygande 

förlopp och kan vara relativt svår att upptäcka innan den blir livshotande (Hu 2011). Målet 

med att behandla diabetes är att få personen symtomfri och att kunna erbjuda en möjlighet till 

att leva ett liv utan sjukdomen som hinder när det gäller kost, motion och socialt umgänge 

(Hanås, 2008). 

 

Förekomst 

Utbredningen av Diabetes Mellitus typ 1 varierar världen över. Orsaken till variationerna är 

ännu oklara, vissa teorier handlar om miljöfaktorer. Idag lider 366 miljoner människor 

världen över av Diabetes Mellitus typ 1 och 2 och det är en siffra som stiger enligt World 

Health Organisation. Under år 2004 avled uppskattningsvis 3,4 miljoner människor på grund 

av hyperglykemi och 78 000 barn utvecklar årligen Diabetes Mellitus typ 1.(www.idf.org, 

2012). Enligt Socialstyrelsen uppskattas antalet personer i Sverige som har diabetes typ 1 till 

40 000 personer (www.who.int, 2013).  

 

Omvårdnad  

Mycket av behandlingen hos personer med Diabetes Mellitus bygger på egenvård. Genom att 

sätta upp realistiska egenvårdsmål kommer personen i fråga få en känsla av välbefinnande vid 

uppfyllandet av dessa mål och det är upp till vården att hjälpa personen sätta upp realistiska 

mål (Kristoffersen, 2010). Egenvård definieras som en hälso- och sjukvårdsåtgärd som 

legitimerad vårdpersonal anser att personen själv kan klara av att genomföra (Socialstyrelsen, 

2009).  

 

Efter diagnostiserande är det vårdens ansvar att informera och undervisa personen angående 

sin sjukdom och skapa en god kontakt mellan vården och vårdtagaren så denne kan känna 

tillit och känna sig tillfreds med att utföra egenvård. 
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Enligt socialstyrelsen (2010)omfattar omvårdnaden av diabetespersoner stöd, råd och 

utbildning så denna får möjlighet att vara delaktig i vården och för att kunna fatta adekvata 

egenvårdsbeslut (Socialstyrelsen, 2010). För att personen ska uppnå välbefinnande fysiskt, 

psykiskt och socialt är omvårdnad i kombination med medicinsk vård en förutsättning 

(Socialstyrelsen, 2010).  

 

Livsstilsförändringar 

Att diagnostiseras med en kronisk sjukdom så som Diabetes Mellitus innebär att genomföra 

en rad olika livsstilsförändringar. Detta kan för många vara en omvälvande och jobbig 

situation som är svår att hantera. De mest basala saker såsom måltider, motionsvanor och det 

sociala livet kan behöva ändras för att anpassa livet efter sjukdomen och framförallt för att 

inte förvärra den. Att genomgå detta i yngre ålder kan vara speciellt påfrestande och det är då 

viktigt med stöd och stöttning från vårdpersonal som är kunnig inom ämnet Diabetes Mellitus, 

allt för att kunna bibehålla en positiv inställning till att lära sig leva med sjukdomen. Då 

diabetesvården handlar lika mycket om att se till den drabbade personens egen kunskap om 

sjukdomen för att underlätta egenvård som om medicintekniska åtgärder är det av största vikt 

med sjuksköterskor som är uppdaterade inom diabetes och livsstilsförändringar (Hanås, 

2008).  

 

Livsstil definieras i föreliggande studie som hur en person väljer att leva sitt liv utifrån de 

valmöjligheter som finns. Livsstilen kan ses som ett slags beteendemönster som ligger inom 

ramarna för dessa valmöjligheter och det är något som varierar på individnivå (Milio, 1986). 

Att drabbas av Diabetes Mellitus i ung ålder kan ställa stora krav på psyket och det är inte 

ovanligt med depressioner, ångest och stress över att lägga om sin livsstil. Känslan av skam 

angående sin sjukdom kan leda till att personen undviker vissa nödvändiga åtgärder såsom 

blodglukoskontroller, koständringar samt insulininjektioner i närheten av sitt sociala umgänge 

vilket i sin tur kan ha en negativ påverkan gällande upplevelsen av livsstilsförändringar 

(Whittemore et al. 2010a).  
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Bristande information och information som skiljer sig mellan olika instanser inom vården kan 

leda till en försämrad egenvård samt nedsatt livskvalitet. Många personer anser att 

informationen är svåråtkomlig samt att det borde finnas ett bättre samarbete mellan olika 

vårdinstanser, till exempel räcker det inte med kontakt med läkare för att genomföra de 

fysiska kontrollerna utan det finns ofta också behov av kuratorer (Appiah et al. 2013). Det 

finns utarbetade riktlinjer för omhändertagandet av personer med Diabetes Mellitus typ 1 men 

det finns ett behov av ökad inblick i diabetespersonernas upplevelser av vården samt behov 

(Appiah et al. 2013). Att genomföra de dagliga livsstilsförändringarna kan vara psykiskt 

påfrestande, och utan adekvat hjälp finns det en risk att blodsockerkontrollerna och 

insulintillförseln blir lidande med allvarliga komplikationer som följd (Donald et al. 2012). 

 

Problemformulering 

Att motivera personer med Diabetes Mellitus typ 1 till att genomföra livsstilsförändringar 

borde vara av största vikt för sjuksköterskor då mycket av fokus i vårdandet bygger på 

egenvård. Det är personen själv som ska ta ansvar för sin sjukdom samt behandling och för att 

kunna möjliggöra detta krävs det ett stort stöd, utbildning samt engagemang från 

sjuksköterskan för att den drabbade skall känna sig tillfreds med sin egenvård. Det finns 

begränsat med forskning på ämnet livsstilsförändringar hos yngre personer med Diabetes 

Mellitus. Vi vill beskriva upplevelsen av livsstilsförändringar hos personer med Diabetes 

Mellitus typ 1och därmed öka förståelsen för vilka svårigheter och fördelar som finns 

beskrivna vid utförande av livsstilsförändringar och därigenom uppmärksamma vårdens 

betydelse av ett gott omhändertagande av dessa personer.   

 

Syfte 

Att beskriva upplevelser av livsstilsförändringar och sjuksköterksans bemötande av personer 

med Diabetes Mellitus typ 1 mellan 18-40  år med fokus på kost, motion och socialt liv. 
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Frågeställningarna vi vill belysa är:  

1. Vilka svårigheter upplever unga personer med Diabetes typ 1 när de ska genomföra 

livsstilsförändringar? 

2. Vilka fördelar upplever unga personer med Diabetes typ 1 av att genomföra 

livsstilsförändringar? 

3.  Vad kan sjuksköterskor göra för att underlätta livsstilsförändringar? 

Metod  

I följande avsnitt redogörs val av metod, hur den valda metoden genomfördes, val av 

undersökningsgrupp, urval, datainsamling, etiska aspekter samt tillförlighet. 

 

Design 

Vår studie är baserad på en kvalitativ intervjustudie då syftet med vår studie är att beskriva 

upplevelsen av livsstilsförändringar och förstå dennes svårigheter och fördelar med 

genomförandet av dessa. Då intervjuer utförs i syfte med att skapa förståelse för hur den 

intervjuade känner, tänker och vilka erfarenheter personen har fann vi denna design mest 

lämpad för syftet (Trost, 2010). Genom att utföra en intervju skapas en kontakt med 

informanten vilket skapar tillit och en förutsättning för att personen ska kunna delge sina egna 

upplevelser och erfarenheter, detta lär oss om den sociala verklighet vi lever i enligt Trost 

(2010).  

 

Urval och undersökningsgrupp  

Studiens undersökningsgrupp bestod av fem kvinnor och en man. Inklusionskriterierna för 

deltagande var att personerna skulle vara i åldrarna 18 till 40 år samt tala och förstå svenska. 

De skulle vara diagnostiserade med Diabetes Mellitus typ 1 för max 7 år sedan, detta för att 

informanten skulle ha ett relativt färskt minne av sina upplevelser. Personer med andra 

sjukdomar än Diabetes Mellitus typ 1 exkluderas, då det kan påverka vardagslivet samt göra 

det svårt att särskilja vilka upplevelser som beror på Diabetes, likaså personer med nedsatt 

kommunikationsförmåga för att undvika missförstånd under pågående intervju. För att 

gardera oss för eventuellt bortfall kontaktades ett högre antal informanter än antal intervjuer 

som planerats genomföras. 
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Tillvägagångsätt 

Inledningsvis kontaktades ordförande av diabetes föreningarna i närliggande län via mejl, 

mejlet beskrev syftet med studien och att informant till intervjuer söktes. Då deltagarna som 

söktes var i åldrarna 18-40 hänvisades författarna att ta kontakt med Ung Diabetes Sverige. 

Vid kontakt med Ung Diabetes Sverige kom båda parter överens om att lägga ut ett anslag via 

Ung Diabetes Sveriges Facebooksida och hemsida.  

Med hjälp av Ung diabetes medieansvarig publicerades en kort text där personer som passade 

in på inklusionskriterierna fick anmäla sitt intresse genom att lämna sin mejladress. 

Det första 8 personer att anmäla sitt intresse fick ett mail innehållande informationsbrev (se 

bilaga 1.) med information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Hade informant efter 

informationen fortsatt intresse att medverka i en intervju besvarades mejlet där informant 

angav sitt mobilnummer. Personerna kontaktades inom de närmsta 3 dagarna via telefon för 

att gemensamt bestämma tid och plats för intervju.    

 

Bortfall 

Ett bortfall av 3 män uppkom på grund av bristande tid samt intresse från deras sida. Efter 

första mailkontakt och informationsbrevet skickats ut till de åtta första som visade intresse 

hade vi en undersökningsgrupp om fyra män och fyra kvinnor. Efter en veckas väntade på 

svar visade det sig bli ett större bortfall än beräknat. Påminnelsebrev skickades och fick svar 

från några informanter om att de ej hade tiden som krävdes. Kontakten med Ung Diabetes 

togs upp igen för att få ihop godtagbart antal informant, de kontaktades i ordningen de anmält 

intresse. På grund av sämre respons från män blev antalet lägre än planerat och antalet 

kvinnor blev således fler.  

 

Datainsamling  

Vi använde oss av en semistrukturerad intervjuguide vilket innebär att det finns ett antal 

frågor att hålla sig till men att följdfrågor kan utformas efter informantens svar (Trost, 2010).  

5 av 6 intervjuer genomfördes via Skype via videosamtal då informant befann sig på annan ort 

utan möjlighet till en träff. Det är viktigt att bygga upp en förtroende till den du intervjuar och 

därför valde vi att inleda med några enkla frågor som informanten kände sig säker på (Trost, 

2010), detta var frågor som rörde ålder, kön samt tidpunkt för diagnostiserande.  
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Därefter följde frågor som handlade om personens upplevelser av bemötandet från vården 

samt dennes upplevelser av att genomföra livsstilsförändringar, intervjuguiden innehöll 

specifika frågor men eftersom vi följde en semi-strukturerad modell blev följdfrågorna lite 

varierande efter informantens svar (Trost, 2010). 

 

Reliabilitet, validitet 

För att stärka reliabilitet i studien genomfördes en pilotintervju för att prova om vår 

intervjuguide passar till ämnet och att den är genomförbar (Trost, 2010). I planerandet av 

studien valde vi ett för oss lämpligt antal intervjuer för att det skulle bli möjligt att genomföra 

med den tidsbegränsning vi hade samt begränsade längden på dessa, genom att ej ha för 

många frågor med, för att förhindra att viktig information sållas bort i innehållsanalyserna, 

vilket kan ske enligt Graneheim och lundman (2003) om det är ett för stort innehåll.  

 

Dataanalys 

Data analyserades med hjälp av innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans (2003) 

modell då intervjuerna transkriberas och läses igenom. Den text som svarade på våra 

frågeställningar markerades i olika färger efter vilken frågeställning de svarar för att slutligen 

samlas ihop. Ett analysschema sammanställdes enligt Graneheim och Lundmans (2003) 

modell där det delas i in meningsenhet, kondenserad, kod, subtema samt tema. För att få fram 

underrubriker som skall användas i resultatet sammanställde vi de subteman vi fick fram.  

Transkriberingarna, läsningarna, markeringarna samt analyserna genomfördes av bägge 

författare tillsammans för att kunna diskutera under pågående arbete. Transkriberingen 

genomfördes samma dag som intervjun genomfördes.  

 

Forskningsetiska aspekter 

Genom att skicka ett informationsbrev via mail till intresserade informanter förklarade vi vårt 

syfte och varför vi genomförde denna studie. Det förklarades att inga personuppgifter röjs 

enligt konfidentialitetskravet, deras namn kommer inte finnas med någonstans. Det 

förklarades att intervjun är helt frivillig och kan avslutas när som helst under pågående studie. 

Efter avslutad studie, under pågående studie förvaras inspelningarna inlåsta med tillgång 

endast av författarna. Innehållet kommer endast användas i föreliggande studie (Stukát, 2011). 

Etiskt råd söktes hos Forskningsetiska rådet vid Högskolan i Gävle.  
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Resultat 

Resultatet presenteras utifrån studiens två frågeställningar, svårigheter och möjligheter som 

upplevdes vid genomförandet av livsstilsförändringar samt vad vårdpersonalen kan göra för 

att underlätta livsstilsförändringar. Varje frågeställning följs av ett antal underrubriker som är 

de genomgående subteman som framkom i intervjuerna, för att styrka varje subtema följer ett 

eller flera citat från intervjuerna. Resultatet avslutas med en sammanfattning av 

frågeställningarna och samtliga subteman.  

 

Vilka svårigheter upplever unga personer med Diabetes typ 1 när de ska 

genomföra livsstilsförändringar? 

 

Psykiskt påfrestande 

Deltagarna beskriver att vid diagnostiserande av Diabetes Mellitus typ 1 växer hos den 

drabbade ett antal känslor fram, ofta på grund av en okunskap om sjukdomen . Oro, stress 

samt många frågor över hur sjukdomen kommer att påverka vardagslivet samt de förändringar 

som måste genomföras är de mest övergripande känslorna i början av sjukdomens förlopp.   

 

”Det var så mycket frågor, jag som var 19 år hade aldrig i mitt liv tänkt att det här är 

någonting som kan drabba en. Man har förstått vad sjukdomen handlar om men när man väl 

drabbas är det mycket frågor som till exempel; Träning, hur fungerar det? Gå ut och festa 

med kompisarna? Gå upp på morgonen och åka till skolan utan att äta frukost? 

”När man fått diagnosen blir man orolig för att man inte har någon information”. 

 

Känslor som beskrivs dyka upp i ett senare skede under sjukdomens förlopp är ofta känslor 

som är sammankopplade med att leva med sjukdomen och att acceptera hur vardagens 

kommer att påverkas. Några av informanterna erkände att de i början levde i en förnekelse för 

sjukdomen och inte ville acceptera att de drabbats, de ville heller inte acceptera att de måste 

genomföra livsstilsförändringar.  

 

”Jag kan bli förbannad över varför just jag drabbades, det är svårt att lära sig att acceptera 

att man är sjuk”. 
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”Jag tycker att det är påfrestande psykiskt, jag känner mig inte sjuk så jag blir ju i någon 

förnekelse, då känns det ibland som att, ’Jag hoppar över insulin nu fast jag måste, för jag 

mår bra just nu’”.  

 

Ytterligare känslor som beskrivs är rädsla och skuld, rädsla för att göra fel gällande kost, 

motion och behandling kan ofta ta över och resultera i att sjukdomen påverkar vardagslivet 

mer än nödvändigt då rädslan ofta resulterar i ångest enligt informanterna. Det skapas ett 

samband mellan rädslan att äta ”fel”, skuldkänslor när de har ätit ”fel” samt ångesten som 

uppkommer efteråt.  

 

”Det är ingenting jag undviker men det jag får mycket mer ångest och mår sämre psykiskt. 

Mat blir nästan något fult”.  

 

”Jag tycker att jag fått mer ångest, mer skuldkänslor”. 

 

Påverkan på det sociala livet 

Resultatet visar på att genomföra livsstilsförändringar kan ha en stor påverkan på det sociala 

livet och leda till en rad olika begränsningar. Många av informanterna lever ett aktivt liv med 

stort socialt nätverk, restaurangbesök, uteliv samt familj och detta har i många fall påverkats 

efter diagnostiserande. I intervjuerna framkom det att det efter diagnostiserande ofta är svårt 

att leva som tidigare och att få omgivningen att förstå och acceptera detta är något som kan 

skapa problem samt påverka viljan och motivationen till att fortsätta leva ett socialt liv. 

 

”Väldigt svårt att få folk att förstå att jag inte kan äta allting, och väldigt svårt för folk att 

förstå att jag måste ha ett extremt kontrollbehov och hela tiden tänka på vad jag äter och ta 

insulin. Att jag hela tiden måste göra mina val på restaurangbesök tycker jag är svårt”.  
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Många av informanterna lever i en familj, antingen som förälder eller med sina föräldrar och 

att genomföra livsstilsförändringar kan leda till problematik i relation till övriga 

familjemedlemmar. Svårigheter som kan uppstå, då den drabbade bör äta en anpassad kost på 

regelbundna tider, är att det kan vara svårt att få ihop med övriga familjemedlemmars 

scheman och vanor.  

”Mamma slängde bort allting som hade socker i sig när jag fick diabetes. Hon gjorde 

nyttigare bröd, tog bort fett i maten och syskonen fick också följa med på detta. Jag kommer 

ihåg att det var tufft, de blev lite bittra för att mamma slängde O’boyen”. 

 

Ständig planering och ökat kontrollbehov 

Att alltid behöva planera för vardagssysslor och att ej kunna vara spontan är något som har 

beskrivits som ett problem av samtliga informanter och något som är ett hinder för att kunna 

leva som innan diagnosen. Det är en ständig planering för att ha med sig sina saker 

nödvändiga för behandling såsom blodsockerkontroller samt insulininjektioner, att ha med sig 

och planera för mat och hur träningen skall läggas upp. Många av informanterna har innan 

diagnosen levt ett spontant liv med resor, umgänge och aktiviteter.  Efter diagnosen har deras 

liv begränsats med avseende på möjligheten att utföra spontana aktiviteter och detta är något 

som de flesta har sett som en stor negativ följd av sjukdomen.  

 

”Ska jag åka iväg någonstans, måste jag ha med mig matlåda för att kunna äta. Jag måste ha 

med mig mina grejor, jag har ständigt sen i somras gått med ryggsäck överallt för att jag 

måste ha med mina grejor och det är väl planeringen som är den största förändringen”. 

 

”Att planera sina dagar och om man vet att man ska ut och träna så måste man tänka på vad 

man tar för insulindos innan, och det påverkar en hela dagen därpå”.  

 

”Man inte kan vara lika spontan, man måste ha grejorna med sig och tänka att ’nu måste jag 

äta’ för att hålla blodsockret under kontroll”.  
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Den ständiga planeringen och oförmågan att vara spontan leder till ett ökat, ibland, extremt 

kontrollbehov som har beskrivits som ett problem och något som kan missuppfattas av 

omgivningen. Att behöva ha kontroll på sina värden och när injektioner skall ske är något som 

upplevs som en begränsning, likaväl som att alltid ha kontroll över vad mat innehåller.  

 

”Nackdelarna är att du alltid måste ha kontroll och att du alltid måste planera när du tränar 

eller gör vissa saker, du måste alltid tänka steget längre”.  

 

”Svårast är att jag måste tänka hela tiden och alltid ha kontroll, jag kan inte bara äta utan 

måste tänka ’hur mycket kolhydrater är det här’. Det kanske inte är svårast, men jobbigast”.  

 

 

Vilka fördelar upplever unga personer med Diabetes typ 1 av att genomföra 

livsstilsförändringar? 

Ökad självkännedom 

Att drabbas av Diabetes Mellitus typ 1 är inget som någon vill, men att genomföra de 

nödvändigaste livsstilsförändringarna kan leda till fördelar som kommer påverka vardagslivet 

positivt med avseende på kost, motion samt socialt liv. Att lära känna sig själv och sin kropp 

genom sjukdomens olika skeden beskrivs av informaterna som psykiska fördelar såsom ökad 

självkännedom och ett allmänt sundare leverne. Många av informanterna beskrev att de fick 

tydliga direktiv om hur de skall äta samt träna, något som de följde till en början. Efterhand 

när de kände sig mer bekväma i sin sjukdom vidgade de sina vyer och testade sig fram med 

vad de kunde äta och hur det påverkade blodsockret. Genom att följa vårdens råd om kost och 

motion samt att anpassa detta efter sig själv var det många som beskrev en ökad frihet i 

vardagen.  

 

”Dietisten sa att jag skulle äta enligt tallriksmodellen men det fungerar inte för mig, jag kom 

på egna lösningar istället som fungerar bättre för mitt blodsocker. Jag äter lågkolhydratkost, 

alltså jag äter protein och grönsaker och lite kolhydrater eftersom jag får mycket jämnare 

blodsocker på det”.  

 

”Man lär känna sig själv bättre och när man gör saker regelbundet blir det till en vana”. 
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Känslan av gemenskap 

Genom att ha kontakt med andra drabbade genom föreningar, tillställningar och andra 

mötesplatser skapas ett umgänge med människor i samma situation. Detta är något som 

många har upplevt som en stor fördel då de upplever att de kan umgås utan att behöva 

förklara sig. Det skapar möjligheter att ta lärdom av andra med samma sjukdom och känslan 

av ensamhet har i många fall försvunnit. Att umgås med andra drabbade upplevs som mer 

kravlöst och känslan av att slippa förklara är en frihet.  

 

”Det är jättebra att träffa andra som har haft det länge så jag kan se hur de gör och tänker 

och att det har gått bra för dem”. 

 

”Jag kände också att jag är ju inte själv i det här, utan på en gång träffade jag folk i samma 

situation och det kändes väldigt bra”.  

 

Att få en sund livsstil 

Det många av informanterna ansåg vara en stor fördel av att genomföra livsstilsförändringar 

med avseende på kost och motion var att de automatiskt anammade en sund livsstil som de 

ansåg var en bra grund även för människor som inte har Diabetes Mellitus. Genom att äta en 

varierad kost på regelbundna tider samt att motionera varje dag ansåg de har lett fram till ett 

bättre mående.  

 

”Den här behandlingen är väl egentligen någonting som alla människor bör göra för att må 

bra, som att träna och äta rätt. Om man tar bort insulininjektionerna och blodsockertest så 

lever jag som vilken annan människa bör göra”. 

 

”Fördelar är att du är sund, du äter hälsosam mat då det är en kost som består mycket av 

grönsaker, långsamma kolhydrater och fibrer”.  

 

”Jag tänker ändå lite mer på vad jag gör, jag stoppar inte i mig lika mycket skräp som innan. 

Jag har lärt mig mer om hur kroppen påverkas”.   



Charlotte Granqvist & Rebecka Oscarsson 2013 
     

 

18 
 

 
 

 

Vad kan sjuksköterskor göra för att underlätta livsstilsförändringar?  

 

För att svara på ovanstående frågeställning har vi bett informanterna beskriva deras 

upplevelse av bemötande, information och stöd med fokus på sjuksköterskor men även övrig 

vårdkontakt med dietist, sjuksköterska, läkare samt kuratorer kommer att tas upp för att skapa 

en överblick över hela vårdkedjans påverkan.  

 

Tillräcklig information 

Informanterna beskriver att diagnostiseras med Diabetes Mellitus kan vara en chock och som 

vi har beskrivit ovan, ofta psykiskt påfrestande. Det är många frågor och känslor som måste 

bearbetas och därför är det viktigt med rätt bemötandet från vården. Resultatet visar att om 

sjuksköterskan ger genomgående samt på ett pedagogiskt sätt förmedlad information ökar 

kunskapen om sjukdomen samt lägger en grund till en god vilja till att genomföra 

livsstilsförändringar. Informanterna ansåg i många fall att de fick bristande information och 

att de blev uppskrämda av bemötandet vilket ledde fram till förnekelse, ångest och en ovilja 

samt oförmåga att lägga om sin livsstil.  

 

”När jag träffade en ny sköterska förklarade hon många saker igen och hjälpte mig med 

hjälpmedel och liknande, det var då jag kände att informationen jag fick i början var ganska 

bristfällig”.  

 

”Vi tog blodsockret först och sen var vi ute och gick en timme och sedan testade vi 

blodsockret igen bara för att se vad som hände med kroppen, hur mycket det sjönk och vad  

det har för påverkan med motion. Så jag fick det svart på vitt, det var väldigt pedagogiskt”.  

 

”Sen fick jag träffa diabetessköterska och dietist, de tog sig tid och förklara och gå igenom 

vad jag skulle tänka på och hur jag skulle äta. Det är en stor omställning så det var svårt att 

ta in allt från början”.  
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Stödja 

Då man under den första tiden efter diagnostiserande är väldigt sårbar är upplevelsen av 

sjuksköterskans bemötande något som informanterna hade starka minnen Informanterna har 

beskrivit att tilldelad ansvarig sköterskas inställning och bemötande är avgörande för en god 

fortsatt kontakt då sköterskan i många skall fall förmedla kontakt mellan personen och olika 

vårdgivare, skapa en kontinuitet i vården och vara ett psykiskt stöd.  

 

”Hon var jättesnäll och trevlig, vi hade telefonkontakt efteråt också vilket var skönt även om 

jag inte ringer hela tiden så vet jag att jag kan det om det skulle behövas, det gör att jag 

känner mig lugnare”. 

 

”Vi har fyra småbarn så jag är mitt uppe i livet och prioriterar mig själv lång ned. Då får jag 

inte den informationen, den pushen som man skulle vilja ha för att genomföra förändringar. 

Så jag tycker man borde få mera hjälp än vad man får”. 

 

Vårdkedjans påverkan 

Inte bara kontakten med enskilda sjuksköterskan spelar roll för inställningen till diagnosen 

utan även hela vårdkedjans bemötande samt handlade. Genom att skapa en god kontinuerlig 

kontakt med olika vårdinstanser skapas ett bra grund för att kunna utföra livsstilsförändringar, 

dock är det något som ofta enligt informanterna brister. De som många har beskrivits som 

viktiga aspekter är att det sker ett snabbt omhändertagande, att skapas möjlighet att knyta 

kontakt med andra instanser så som kuratorer och dietister samt att det bibehålls en 

kontinuerlig vård med individen i fokus.  

 

”Där jag går nu får jag träffa samma läkare och samma sköterska hela tiden, så det känns 

jättebra. Jag går till en kurator där också som jag tycker är jättebra, de har verkligen hjälpt 

mig”. 

 

”Jag fick hoppa in i kursen som gick på en gång, så det kändes jättebra, kanon faktiskt”. 
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”Jag har gått till en privat kostrådgivare men hon kändes också för generell. Jag tycker 

eftersom Diabetes är en så individuell sjukdom så borde man få ett individuellt kost-program, 

som anpassas till ens vardag”.  

 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att undersöka upplevelsen av livsstilsförändringar hos personer med 

Diabetes Mellitus typ 1 med avseende på kost, motion och socialt liv samt påverkan av 

sjuksköterskans bemötande. Resultatet visar på att genomförandet av livsstilsförändringar kan 

vara en stor omställning som för med sig ett flertal känslor och ställer personen inför en del 

svårigheter. Därför behövs ett gott bemötande i samband med diagnostiserande samt 

tillräckligt med stöd och information från sjuksköterskan.   

 

Resultatdiskussion  

Enligt resultatet i föreliggande studie upplever många diagnostiserande av Diabetes Mellitus 

typ 1 som psykiskt påfrestande med känslor som ångest, oro, stress och förnekelse samt 

påverkan på familjelivet och detta kan kopplas till en studie av Whittemore (Whittemore et al. 

2010b). Ofta är detta känslor som uppkommer på grund av en bristande realistisk information 

från vården om hur vardagslivet kommer påverkas enligt informanterna i föreliggande studie.  

Mycket av informationen i början av diagnostiserande handlar om egenvård, hur 

blodsockerkontroller skall genomföras, hur insulin skall administreras samt vilka riskfaktorer 

som finns om detta ej sköts (Schwartz et al. 2012),(Noyes et al. 2010). Resultatet visar att 

information om vardagslivet ofta hamnar i skymundan för specifika medicinska åtgärder 

vilket leder till ett försämrat välbefinnande. Mer information om hur vardagslivet kommer att 

påverkas givet på ett pedagogiskt sätt utvecklar personens vilja till att utföra sin egenvård, 

detta kan också motverka uppkomsten av de psykiskt påfrestande känslor som framkom i 

föreliggande studie. Utveckling stärks av den intellektuella nyfikenheten, instruktioner och 

stöd av någon som har erfarenhet av att utföra egenvård(Armer et al. 2009).  
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Att drabbas av Diabetes Mellitus typ 1 kan ha stor påverkan på det sociala livet med avseende 

på vänner, uteliv samt familj enligt informanterna och i resultatet framkom att många 

upplevde det svårt att förklara för omgivningen samt att få dessa att acceptera att den 

drabbade inte kan leva precis som tidigare. Hantering av sjukdomen beror mycket på 

omgivningens inställning samt stöd, och det har visat ha en positiv påverkan på 

genomförandet av livsstilsförändringar om vänner och familj visar förståelse (Sparapani Vde 

et al. 2012). För att detta ska vara möjligt är det viktigt att omgivningen informeras om 

sjukdomen, samt att den drabbade inte döljer sin sjukdom, då studier visar att det finns ett 

samband mellan god information till omgivningen och omgivningens inställning gentemot 

(Lee et al. 2013)den drabbade (Sparapani Vde et al. 2012). 

 

Resultatet i föreliggande studie visar att familjen påverkas genom att det behövs strikta rutiner 

gällande matvanor, samt att det enligt tidigare studie ofta krävs en omläggning i 

schemaläggningen av måltider (Rovner et al. 2010). Det kan vara svårt för alla 

familjemedlemmar att acceptera detta om man tidigare levt en annorlunda livsstil gällande 

matvanor än vad som krävs efter ett diagnostiserande av Diabetes Mellitus typ 1 och det 

framkom i resultatet att informanters familjemedlemmar såg detta som en svårighet som var 

svår att acceptera. För att motverka att den drabbade personen känner sig utanför är det i 

många fall vanligt att matvanorna för hela familjen läggs om, något som kan skapa många 

känslor hos andra familjemedlemmar såsom stress, ångest och depression (Rovner et al. 

2010),(Malerbi et al. 2012).  

 

Enligt föreliggande studie är det ökade planeringsbehovet samt kontrollbehovet en upplevd 

svårighet. Genom att behöva planera sina dagar med avseende på kost och motion för att 

upprätthålla ett godtagbart blodsockervärde och för att förhindra komplikationer upplevs ett 

ökat kontrollbehov som anses problematiskt enligt informanterna. En av 

livsstilsförändringarna är att behöva planera sina måltider mer noggrant än innan 

diagnostiserandet och det upplevs problematiskt att få det att fungera ihop med vardagen. Om 

dessa nödvändiga åtgärder inte följs kan det leda till sämre välbefinnande, något som även 

informanterna i föreliggande studie såg som en svårighet (Lee et al. 2013).  
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Att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar kan ge fördelar för den drabbade personen, 

såväl psykiska som fysiska. Informanterna i föreliggande studie har berättat om att en 

omläggning till nyttigare kost samt ökad motion leder till en sundare livsstil samt ökat 

välbefinnande och det stärks genom andra studier att ökad motion förbättrar hälsan och kan 

stabilisera blodsockervärden (Golbidi, Badran & Laher 2012),(Tran et al. 2012). Resultatet i 

föreliggande studie visar att genom att testa sig fram till en livsstil som passar individen har 

en ökad självkännedom uppnåtts och likaså visar Brungaras(2012) studie på att genom att 

träffa andra i samma situation har en ökad känsla av gemenskap samt en möjlighet att utöka 

sin umgängeskrets uppnåtts (Brugnara et al. 2012).  

 

För att skapa en bra förutsättning för att hantera diagnosen är det viktigt med ett bra 

samarbete mellan sjuksköterska, diabetesteam och den drabbade personen (Kim et al. 2012). 

Sjuksköterskans stöd och bemötande är ofta avgörande för den drabbades inställning till 

sjukdomens samt till genomförandet av livsstilsförändringar(Sparud-Lundin, Ranerup & Berg 

2011). Informanterna i föreliggande studie har angivit att sjuksköterskor använder sig av olika 

taktiker till exempel skrämselteknik i förmedlandet av information.  

 

Sjuksköterskans bemötande kan underlätta den psykiska inställningen till sjukdomen samt 

motverka känslor av rädsla, oro samt ångest över att ha drabbats och därför är det viktigt att 

veta vilken information som är nödvändig att förmedla vid diagnostillfället och vilken 

information som kan förmedlas under ett senare skede(Unger 2012). Enligt resultatet i 

föreliggande studie är det ofta orealistisk information och skrämselteknik som används i 

begynnandet och detta visade sig leda till negativa känslor hos den drabbade. Inom vård är det 

viktigt med sjuksköterskans inställning gentemot den drabbade och informanterna i 

föreliggande studie har uppgivit att vänlighet, realism, tillgänglighet och kontinuitet är de 

egenskaper som uppskattats mest hos sjuksköterskor. De som har givits utrymme att testa sig 

fram till vad som passar deras vardag samt sjukdom har hittat en hållbar, sund livsstil vilket 

lett till ett ökat välbefinnande (Imayama et al. 2011).  
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Metoddiskussion  

En kvalitativ intervjustudie valdes för att förmedla informanternas upplevelser av 

livsstilsförändringar (Trost, 2010). Urvalet bestod av sex personer vilket kan ses som en 

svaghet med ett lågt antal informanter då det kan begränsa innehållet i resultatet. Med tanke 

på studiens tidsbegränsning och svårigheten att hitta de unga informanter som var aktiva i 

diabetesföreningen ansågs det därför inte lämpligt att inkludera en större andel informanter i 

studien. Urvalet ansågs vara tillräcklig för att uppfylla studiens syfte, att förmedla upplevelsen 

av livsstilsförändringar hos personer mellan 18-40 år med Diabetes Mellitus typ 1(Graneheim, 

Lundman 2004).  Vi har genom vår urvalsmetod ej valt informanter utifrån eget tycke utan 

tagit in de i studien efter ordningen de anmälde sig. Risken finns att de som anmält sig till 

studien är de som är aktiva inom diabetesföreningen och därmed troligtvis har bra kunskaper 

inom sjukdomen, dock visade det sig under våra intervjuer att detta inte var fallet, det skilde 

sig gällande kunskapsgrad samt engagemang mellan informanterna, det var även stor 

variation i upplevelserna av vården. Ett alternativt sätt som troligtvis hade givit bättre resultat 

hade varit att ta kontakt med diabetessköterska/mottagning och där igenom fått kontakt med 

informanter då besök hos diabetessköterska/mottagning är något som de flesta med diabetes 

gör till skillnad från att vara aktiv i en förening. Vi hade som avsikt att ha jämt fördelat antal 

informanter mellan män och kvinnor men då intresset och tillgängligheten från männen var 

svagt, varför vet vi inte, blev det ett större antal kvinnor än män, vilket ses som en svaghet i 

studiens resultat då variationen mellan könen minskade. 

 

Genomförandet av intervjuerna skedde främst genom videosamtal då informanten ofta befann 

sig på en annan ort. Fördelar med detta gentemot telefonintervjuer var att det gick att 

bibehålla en personlig kontakt med informanten då du hade visuell kontakt samt att båda 

parter kunde befinna sig på en för intervjuns genomförande lämplig plats. En utav 

intervjuerna blev på grund av bristande internetuppkoppling genomförd via telefon vilket kan 

ses som en nackdel då man förlorar den visuella kontakten och missförstånd mellan parter kan 

uppkomma i brist på kroppsspråk.  
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Genom att använda oss av en noggrant utvald samt beprövad analysmetod och strategi kan vi 

komma fram till en insiktsfull slutsats gällande det valda ämnet och därför genomfördes 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans analyschema (Graneheim, Lundman 2004), 

(Polit, Beck 2010). Nackdelar är att författarna omedvetet kan tolka innehållet i intervjuerna 

och på så sätt få ett missvisande resultat men genom att båda författarna har gått igenom 

innehållet har vi försökt att minska denna risk.  

 

Slutsats 

Upplevelserna av att genomföra nödvändiga livsstilsförändringar varierade, en del av 

informanterna såg det som psykiskt påfrestande att behöva berätta för omgivningen om 

sjukdomen, lägga om sina mat- och motionsvanor, att ständigt behöva ha kontroll och planera 

sina dagar. Det framkom genom intervjuerna att det fanns fördelar med att ändra sin livsstil 

såsom ökad självkänsla och självkännedom, ökad gemenskap och en sundare livsstil.  

Således var uppfattningen om informanternas genomförande av livsstilsförändringar 

övergripande positiv. Negativa upplevelser av livsstilsförändringar var kopplade till 

sjuksköterskans bemötande, då informanterna genom möten med sjuksköterska lade grunden 

till inställningen gentemot att genomföra livsstilsförändringar med avseende på kost, motion 

och socialt liv. Denna studie visar att det upplevs brister i bemötandet av yngre personer med 

Diabetes Mellitus typ 1. Genom att analysera informanternas upplevelser kan vi dra slutsatsen 

att det första bemötandet från sjuksköterskan i många fall är avgörande för hur den drabbade 

personen kommer att se på sin sjukdom och resultatet visar en koppling mellan gott 

bemötande och en god inställning till genomförandet av livsstilsförändringar. Ett bristfälligt 

bemötande upplevs således leda till en sämre inställning gentemot sjukdomen och kan komma 

att försvåra det vardagliga livet för dessa personer med avseende på kost, motion och socialt 

liv. 
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