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- Litteraturöversikt om individers upplevelser 



 

Sammanfattning 
 
Bakgrund: För den individen som har diabetes typ två, som är en kronisk sjukdom 
medför sjukdomen planering och struktur för att få en vardag i välmående tecken att 
fungera. Det förutsätter att individen reglerar egenvården i form av följsamhet i 
behandlingsplan och upprättande av en hälsosam livsstil som har betydelse för 
individens upplevelse av livssituationen. Egenvård är ett förekommande begrepp inom 
diabetesvården som ställer både krav på individen men även anhöriga och 
sjuksköterskan i form av förståelse och att ge stöd vid behov.  
Syfte: Att beskriva individers upplevelser av att leva med diabetes typ två.  
Metod: Litteraturöversikt med 14 artiklar utifrån kvalitativ metod med induktiv 
design analyserades med hjälp av Fribergs femstegsmodell.  
Resultat: Att leva med diabetes typ två innefattade upplevelser av hanterbarhet och 
känslor av maktlöshet. Sjukdomen ställer krav på nya livsstilsvanor och förutsätter ett 
positivt sätt att tänka och prioritet av hälsan. Socialt stöd från omgivning som 
anhöriga, bekanta och sjuksköterska vid bristande egenvårdskapacitet var värdefullt 
för att kunna hantera sjukdomen och uppleva hälsa. Rädsla och oro fanns hos individer 
inför att hamna i utanförskap till omgivningen och för sjukdomsförsämring.  
Slutsats: Kontroll upplevdes genom kunskap och stöd från omgivning samt förståelse 
och när sjuksköterskan bekräftade personens livssituation.  
Nyckelord: Upplevelse, kontroll, maktlöshet, egenvård, kvalitativ  



 

To live with diabetes type two – A literature review  
 
Summary 
Background: For the individual with diabetes type two, which is a chronic disease 
causes the need of planning and structure to experience health in daily life. It 
assumes that individuals regulate their own health care in terms of adherence to the 
treatment plan and the establishment of a healthy lifestyle that is important for the 
individual's experience of life situation. Self-care is a common concept in diabetes 
care that places both the demands on the individual but also the family and the nurse 
in the form of understanding and to provide support if necessary. 
Purpose: To describe individual's experiences of living with diabetes type two. 
Method: Literature review of 14 articles of qualitative method with inductive design 
and were analyzed with help of Friberg five-step model. 
Results: Living with diabetes type two included the experiences of control and 
feelings of powerlessness. The disease requires new lifestyle habits, and assumes a 
positive way of thinking and priority of health. Social support from the surroundings 
as relatives, acquaintances and nurse at the lack of self-care capacity was valuable to 
be able to manage the disease and experience health. Fear and anxiety were in 
individuals face of exclusion to the environment and disease progression. 
Conclusion: Control was perceived through knowledge and support of the 
environment and understanding and when the nurse confirmed the person's life 
situation. 
 
Keywords: Experience, control, powerlessness, self-care, qualitative 
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Inledning 

För en individ som har diabetes typ två ser vardagen annorlunda ut på så sätt att 
sjukdomen kan medföra en obalans av både psykisk, fysisk och social karaktär, inte 
bara hos individen själv utan även hos familj och vänner (Wagner et al., 2001). Krav 
på utökat egenansvar som sjukdomen medför som innefattar struktur och planering i 
vardagen kan bli svårhanterligt för individen (Carolan, Holman & Ferrari, 2015). Flera 
livsstilsförändringar som individer med diabetes typ två behöver genomgå är 
utmanande i det verkliga livet och kan medföra en psykisk påfrestning. Då 
sjuksköterskan utgör en betydelsefull del i individens upplevelse av sin livssituation 
behöver individer få mer stöd och förståelse från sjuksköterskan (Bass III, 2016; 
Carolan et al., 2015). För att individen ska kunna utföra egenvårdsåtgärder 
självständigt som har betydelse för upplevelsen av att leva med diabetes typ två är en 
förutsättning att hälso- och sjukvården inte endast förlitar sig på medicinska 
behandlingsmål utan även beaktar individens livssituation (Dammen Mosand & 
Stubberud, 2011).  
 

Bakgrund 

Individen och diabetes typ två 

I världen lever 220 miljoner individer med diabetes varav 90 procent med diabetes typ 
två (Clark, 2014). Den globala förekomsten av diabetes hos vuxna över 18 år har ökat 
från 4,7 procent år 1980 till 8,5 procent år 2014 (World Health Organization [WHO], 
2016). I Sverige uppskattas ca 350 000 individer i åldrarna 20-79 leva med diabetes 
typ två (Diabetesförbundet, 2016). Diabetes typ två har tidigare benämnts som en 
ålderssjukdom men diabetes typ två kan även förekomma i lägre åldrar hos barn under 
18 år (WHO, 2016).  För en individ som får en kronisk sjukdom som diabetes typ två 
är det viktigt att ha förståelse om orsak, behandling, sena komplikationer samt 
nödvändiga åtgärder för att kunna hantera sjukdomen (Baggio, Aparecida Sales, Silva 
Marcon, & Lima Santos, 2013).  

Vid diabetes typ två varierar graden av insulinresistens och insulinproduktion. 
Betacellerna i bukspottkörteln har en nedsatt funktion vid diabetes typ två vilket gör 
att kroppen vid högt blodsocker inte förmår att tillgodose det insulinbehov som krävs 
samt att kroppens vävnader som muskler- och fettvävnad inte kan utnyttja det insulin 
som finns (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Insulinets fysiologiska funktion är 
att skapa en passage för glukos att ta sig in i cellerna och styra blodsockernivån. 
Cellernas samspel med insulinet gör att energin i glukos kan tillgodogöras av cellerna 
och kan därmed sänka nivån av blodsockret (Almås, 2014). Insjuknandeförloppet är 
långdraget och symtomen kan framkomma flera år efter att diabetes typ två har 
uppstått. Symtom vid diabetes typ två är ökning av trötthet och urinmängder, törst, 
viktnedgång och dimsyn (Ericson & Ericson, 2013).   

Mörkertalet gällande antalet människor som lever med en oupptäckt diabetes typ två 
är stort på grund av att individer får diagnosen sent (Diabetesförbundet, 2016). För att 
kunna utesluta andra sjukdomar, tillstånd och minska lidande hos personen med 
diabetes typ två är det viktigt att sjuksköterskan har förmåga att kunna identifiera och 
selektivt analysera symtom och dess bakomliggande orsak i syfte om att ge ett underlag 
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för läkare vid diagnossättning (Ericson & Ericson, 2013). Det är viktigt med tanke på 
att en av tre individer med diabetes typ två går utan fastställd diagnos 
(Diabetesförbundet, 2016). Tillstånd som hypertoni, stroke och psykisk ohälsa kan 
påskynda progressen av diabetes typ två (Clark, 2014). Den genetiska dispositionen 
ökar risken för individen att få diabetes typ två där ohälsosamma livsstilsfaktorer som 
fetma, bristfällig kosthållning och stillasittande fritid kan påskynda och tidigarelägga 
symtomutvecklingen (Ericson & Ericson, 2013). Om individens föräldrar har diabetes 
eller om det förekommer höga nivåer av det hälsoskadliga LDL-kolesterolet innebär 
detta även en ökad risk att få diabetes typ två (Dammen Mosand & Stubberud, 2011).  

Kvinnor som har höga glukosvärden under graviditeten har ökad risk för att utveckla 
diabetes typ två (Socialstyrelsen, 2014). Individer som insjuknar i diabetes typ två är 
vanligtvis över 25 år och den genomsnittliga åldern för sjukdomsinsjuknande är 40 år 
(Clark, 2014). Högriskindivider som identifieras bör erbjudas att genomgå ett 
fasteglukosprov eller ett HbA1c venöst prov som kan påvisa hur glukosnivåerna har 
befunnit sig de senaste veckorna. Detta utgör en viktig del i utredningen och 
fastställandet av diagnosen diabetes typ två enligt rekommendationer från WHO 
(2012). HbA1c ett frekvent mätvärde gällande diagnostisering av diabetes typ två 
(Clark, 2014).  Symtom hos individen kan ha fortgått under en lång tid så att 
komplikationer har hunnit uppstå innan diagnos har fastställds (WHO, 2016). 
Diabetes typ två kan leda till komplikationer som cirkulationsstörningar då 
blodglukosregleringen är nedsatt (Clark, 2014) Det kan bidra till kardiovaskulära 
sjukdomar och njursjukdomar vilket kan medföra konsekvenser som benamputation, 
dialys och blindhet (Leach, Segal, Esterman, Armour, McDermott & Fountaine, 2013). 
 
Omvårdnad vid diabetes typ två 

Sjuksköterskan ska arbeta hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande samt så ska 
arbetet bidra till att minska lidande hos den vårdsökande personen och bibehålla 
livskvalitet enligt ICN:s, International Council of Nurses (Svensk 
sjuksköterskeförening, SSF, 2014). Utbildning i att ge hälsofrämjande vägledning till 
individer med diabetes typ två bör ges till sjuksköterskor i syfte om att underlätta 
individers hanterande av sjukdomen då detta ingår i sjuksköterskans yrkesansvar 
(Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014). Sjuksköterskan kan genom dialog 
med vårdsökande person kartlägga tidigare och nuvarande kunskaper och synsätt om 
näringsrik föda, kosthållning och fysisk aktivitet för att få personen att se fördelarna 
som en viktminskning kan medföra med sjukdomen i beaktning. Särskilda 
kostrekommendationer gällande reducering av det totala dagliga fettintaget och 
intaget av mättade fetter samt ökning av fullkorn och grönsaker finns för individer med 
diabetes typ två (Clark, 2014).  
 
Individen ska uppmuntras till att genomföra fysisk aktivitet av måttlig intensitet som 
per vecka ska uppnå cirka 150 minuter. Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten i 
kroppen vilket medför att insulinadministreringen för individ med diabetes typ två 
minskar (Mulder, 2012). Det är därför viktigt att sjuksköterskan försöker få individen 
att få insikt om de livsstilsförändringar som har en positiv inverkan för deras hälsa och 
välbefinnande (Clark, 2014).  
 
Det av stor betydelse att sjuksköterskan utifrån krav från yrkeskompetens kan 
uppmuntra individen med diabetes typ två att själv ta ansvar till att leva ett så pass 
självständigt liv som möjligt (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). En förutsättning 
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i syfte om att minska missförstånd samt öka egenvårdskapaciteten är att 
sjuksköterskan genom ett tillmötesgående förhållningssätt kan förstå individens 
emotionella tankar kring behandling och ge individanpassat stöd (Chen & Chang Yeh, 
2015).  Hälso- och sjukvårdspersonalen har ett ansvar enligt Patientsäkerhetslagen att 
tillhandahålla information till individ med diabetes typ två och anhöriga 
(Patientsäkerhetslagen [SFS], 2014:828). Sjuksköterskan ska ge en tydlig och 
lättbegriplig upplysning om sjukdomstillståndet vid diagnostillfället till personen med 
diabetes typ två samt erbjuda ytterligare rådgivning efter en period när de har 
bearbetat beskedet (Carolan et al., 2015). Kunskapsöverföringen från sjuksköterska till 
vårdsökande individ ska ske på ett så individanpassat sätt som möjligt för att personen 
ska kunna förstå och tillämpa kunskapen utifrån hens behov av behandling och omsorg 
(Ericson & Ericson, 2013).  
 
I mötet med individen är det viktigt att personens tankar kring diabetes och behandling 
synliggörs då detta kan ge viktig insikt för sjuksköterskan om faktorer som påverkar 
personens förmåga till handlingskraft gällande egenvårdsåtgärder. Hur individen med 
diabetes typ två ser på sjukdomsorsak, läkemedelstrovärdighet och läkarförtroende 
utgör utgångsläget till att följa behandlingen. (Chen & Chang Yeh, 2015). Det är även 
betydelsefullt att familjemedlemmarna delges stöd, uppmuntran och vägledning av 
sjuksköterskan då detta har stor inverkan på personens hanterbarhets- och 
egenvårdsförmåga (Carolan et al., 2015).    
 
Teoretisk utgångspunkt - Egenvård  

En del individer med diabetes typ två saknar förståelse och kunskaper om egenvårdens 
betydelse för reglering av sjukdom, har misstro till egenvårdskapacitet och 
underskattar livsstilsförändringars hälsogynnande effekter för egenvårdens betydelse 
gällande att kunna uppleva kontroll och välmående trots sjukdom. Detta kan resultera 
i att individer hanterar egenvården på ett ineffektivt och ohälsosamt sätt genom 
försämrad följsamhet i behandlingsplan och förmåga till upprätthållandet av 
livsstilsförändringar vilket kan försämra individers upplevelser av att leva med 
diabetes typ två (Sürücü och Kizilci, 2012). Därför är Orems egenvårdsteori relevant 
och betydelsefull som teoretisk referensram då individer med diabetes typ två behöver 
kunna identifiera egenvårdsbrister, planera individuella egenvårdsmål samt 
implementera livsstilsförändringar för att kunna uppleva kontroll och välmående i 
livet med diabetes typ två (Sürücü och Kizilci, 2012). Egenvård innebär metoder som 
individen kan utföra självständigt eller med stöd från andra för att hantera fysiska och 
psykiska åkommor (Nationalencyklopedin [NE] 2016). Egenvårdsteorin utgår från 
Dorothea Orems sätt att belysa individers förmåga till egenvård där målet är att 
bibehålla hälsa, välbefinnande och liv. Det handlar om att individen själv ska utföra 
åtgärder eller använda sig av individer i sin omgivning som resurs i syfte om att 
upprätthålla universella behov (Orem, 2001). Målet med individens handlingar utifrån 
egenvårdsteorin är att individen med diabetes typ två ska synliggöra egenvårdsbehov i 
syfte om att tillgodose normal mänsklig funktion och för att kunna identifiera brister i 
egenvårdsförmåga. Omvårdnadsbehov uppstår utifrån en ojämnvikt mellan individens 
egenvårdskrav och handlingsförmåga (SSF, 2008). Hos individen med en identifierad 
egenvårdsbrist motiverar detta att sjuksköterskan kompenserar för otillräckliga 
egenvårdsförmågor (Orem, 2001). En förutsättning för att uppnå 
diabetesbehandlingens mål vilket är en stabil blodsockernivå är att individers egenvård 
gällande medicinsk behandling i form av tabletter eller insulininjektioner samt 
förändrade levnadsvanor upprätthålls (Li, Drury, & Taylor, 2014). Egenvården ska 
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härstamma från individens egna initiativ till handlingskraft och utvecklas i samspel 
och genom interaktion med andra människor. När egenvårdsbrist föreligger hos en 
individ har Orem (2001) formulerat specifika stödstrategier där fokus riktas mot att 
kompensera när det finns ett uttalat omvårdnadsbehov. Sjuksköterskan har ett ansvar 
att i mötet med individen vägleda, assistera vid psykiska och fysiska behov och bidra 
till att skapa en stimulerande undervisningsmiljö (Orem, 2001).   
 
Sjuksköterskan ska medverka till att individer som lever med diabetes typ två får en 
ökad förmåga till att erkänna, acceptera sjukdomen och bemästra den nya situationen. 
Detta kan ha positiva effekter på egenvårdskapaciteten och därmed ha en 
förebyggande effekt mot komplikationer och bidra till en ökad livskvalitet och  
blodsockerkontroll (Baggio et al., 2013). En viktig beståndsdel i egenvården är 
personen ska uppleva kontroll och tillit över egen förmåga och kapacitet till att 
självständigt att utföra handlingar som främjar hälsa och välbefinnande samt kunna 
ansvara för dessa (Dammen Mosand & Stubberud, 2011).  
 
Individens egen vilja, styrka och förmåga är betydelsefullt och en utgångspunkt för att 
kunna identifiera hinder, synliggöra möjligheter, finna lösningar och utföra dessa 
praktiskt (Crane-Ross, Lutz & Roth, 2006). Det är sjuksköterskans uppgift att genom 
en strukturerad handledning med en viss tidsram kunna motivera, uppmuntra och få 
personen att känna självkontroll över sitt liv och beslut gällande sin förändrade 
livssituation (SSF, 2008). Följsamheten och engagemanget hos en individ med 
diabetes typ två påverkas av samspelet mellan personens egenvårdskapacitet och 
hanterbarhet av sjukdomen. Ett välfungerande och gott samspel bidrar till att 
individen följer rekommendationer gällande kost och fysisk aktivitet samt utför 
kontroller av blodglukos kontinuerligt och följer farmakologisk behandling (Collins, 
Bradley, O’Sullivan & Perry, 2009).   
 
Individens kontinuitet av egenvårdsåtgärder som exempelvis att mäta blodsocker 
påverkas av individens uppfattning och personliga tanker kring åtgärden (Chen & 
Chang Yeh, 2015). Individer som har fått diabetes typ två förväntas att snabbt utföra 
stora livstidsförändringar i början av sjukdomsförloppet vilket ofta medför en 
besvikelse då individerna inte klarar av att uppfylla de stora krav som ställts både från 
de själva och från sjuksköterskan. Det medför ett yrkeskrav på sjuksköterskan att 
tillsammans med individen med diabetes typ två formulera realistiska och långsiktiga 
mål som bidrar till en positiv livsstilsförändring som är nåbar för individen för att 
undvika besvikelse (Crane-Ross et al., 2006). Egenvårdsförmågan hos individen med 
diabetes typ två påverkas även av olika miljö- och kulturella faktorer samt sociala 
erfarenheter (SSF, 2008).   

Syfte 

Att beskriva individers upplevelser av att leva med diabetes typ två.  

Material och metod 

Design 

En litteraturöversikt valdes där översikten ska ha utgångspunkt i tillgänglig forskning 
utifrån ett specificerat och noggrant utvalt område (Polit & Beck, 2012). Artiklar 
utifrån kvalitativ design utgjorde grunden för uppbyggnaden av litteraturöversikten 
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med hänsyn till att få en högre förståelsegrad för individers upplevelser av att leva med 
diabetes typ två. Artiklar med kvalitativ metod beskrev känslor, uppfattningar och 
subjektiva upplevelser hos individer med diabetes typ två var relevanta utifrån valt 
syfte (Polit & Beck, 2012). En induktiv design valdes där fokus på innehållet i texterna 
som fanns i analysen inte valdes utifrån en bestämd teori som kunde begränsa 
resultatet (Friberg, 2012).   
 
Urval och datainsamling 

Databas som är relevant för syftet valdes (Forsberg & Wengström, 2013). CINAHL som 
databas valdes utifrån att den innehåller främst tidskrifter inom området för 
omvårdnadsforskning och att tillräcklig information hittades via databasen för att 
svara mot syftet (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2011). Informationssökningar utfördes 
i databasen CINAHL, se Bilaga 1. Booleska termen AND användes för att 
sammankoppla sökord samt användes trunkering för att möjliggöra flera böjningar av 
sökord (Östlundh, 2012). Lämpliga vetenskapliga artiklar valdes utifrån inklusions- 
och exklusionskriterier för att svara mot syftet (Forsberg & Wengström, 2013). 
Inklusionskriterier där artiklarna hade genomgått vetenskaplig granskning det vill 
säga peer reviewed samt utformades utifrån en kvalitativ metod. Artiklar beskrevs ur 
vårdsökande individers perspektiv för att uppfylla syftet gällande upplevelsen av att 
leva med diabetes typ två.   
 
Artiklar  publicerade från år 2007 till 2016 samt skrivna på engelska och inkluderade 
män och kvinnor i åldern 18 år och uppåt globalt inkluderades. Exklusionskriterier var 
review artiklar och artiklar med avsaknad av abstrakt. Artiklar som beskrevs ur andra 
perspektiv än den vårdsökande individens samt var äldre än tio år samt skrivna på 
andra språk än engelska exkluderades. Utifrån syftet gällande individers upplevelser 
av att leva med diabetes typ två valdes följande sökord ut: diabetes type 2, experience*, 
live with, lifestyle*, focus group*, interview*, adult och qualitative stud*. Totalt lästes 
391 artiklars rubriker varav 32 abstrakt av dessa lästes som överensstämde med 
inklusionskritierier och 25 artiklars fulltext studerades.  
 
Artiklar genomgick en kvalitetsgranskning utifrån Hälsohögskolans, Avdelning för 
Omvårdnad i ett granskningsprotokoll (se Bilaga 2). Kvalitetsgranskningen av samtliga 
artiklar utfördes gemensamt där syfte, bakgrund, urval och datainsamling, metod och 
design, dataanalys, etisk problematisering, trovärdighet och resultat studerades. 
Utifrån granskningsprotokollet ska artiklar i del ett erhålla fyra poäng och i del två åtta 
poäng för att motsvara kvalitetskraven för att kunna utgöra resultatet i 
litteraturöversikt. Totalt elva stycken artiklar exkluderades på grund av diabetes typ 
ett, sjuksköterskans perspektiv och kvantitativ ansats. Vidare valdes 14 artiklar ut för 
att utgöra resultatet för litteraturöversikten och redovisas i bilaga 3 (Friberg, 2012).  
 

Dataanalys 

De framsökta artiklarna som valdes, diskuterades för att bedöma om de överensstämde 
med syftet. Dataanalysen utfördes i fem analyssteg utifrån kvalitativa 
forskningsartiklar vilket innebär att resultat ur artiklar bryts ned till komponenter och 
sedan monteras till ett nytt resultat som svarar mot syftet (Friberg, 2012). I steg 1 lästes 
och tolkades artiklarnas syfte och handling av författare enskilt för att få en uppfattning 
om artiklarna svarade mot syftet. Helheten av varje artikel diskuterades gemensamt 
för att nå gemensam förståelse (Friberg, 2012). I steg 2 analyserades artikelns 
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huvudkategorier och underkategorier enskilt och markerades med färgpenna och 
påkomna fynd som svarade mot syftet jämfördes och diskuterades sinsemellan 
författarna. I steg 3 särskildes resultaten utifrån färgteman gemensamt på ett 
Worddokument och översattes från engelska till svenska. Fynden kontrollerades för 
relevans utifrån syftet och fynd som inte överensstämde med syftet valdes bort 
(Wallengren & Henricson, 2012). I steg 4 identifierades likheter och skillnader av de 
sammanställda fynden och en diskussion fördes mellan författare gällande i vilken 
grad dessa överensstämde med syftet och slutligen framställdes kategorier. I steg 5, det 
avslutande steget formades kategorier till huvudteman och subteman gemensamt 
(Friberg, 2012). Följande huvudteman valdes: Upplevelser av kontroll och Upplevelser 
av maktlöshet. Följande subteman lades till under huvudtemat upplevelser av kontroll: 
Att uppleva acceptans och hanterbarhet och att uppleva stöd och gemenskap. För 
huvudtemat Upplevelser av maktlöshet lades subteman: Att uppleva ensamhet och 
utanförskap, att uppleva brist på kontroll och hopplöshet, att uppleva oro och rädsla, 
att uppleva avsaknad av stöd från omgivningen och att uppleva avsaknad av symtom.   
 
Etiska överväganden 

Genomförandet av en litteraturöversikt förutsatte inte ett etiskt godkännande men 
artiklarna genomgick en etisk granskning alternativt hade ett etiskt hänsynstagande. 
Alla artiklar som användes i resultatet har godkännande av etisk kommitté och 
respektive studies deltagare har gett informerat samtycke. I syfte om att respektera 
deltagarnas frihet ges ett informerat samtycke som innefattar tre komponenter: 
autonomi, information om studien samt deltagandefrivillighet (Kjellström, 2012). 
Data som har selekterats fram diskuterades och ifrågasattes kontinuerligt mellan 
författare och handledare (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
Båda författarna hade arbetslivsrelaterade erfarenheter av bemötandet och 
hanterandet av individer med diabetes typ två vilket skapade en förförståelse för hur 
individers liv påverkades av att leva med sjukdomen. Erfarenheter av 
litteraturkunskap har erhållits genom utbildningen och har kontinuerligt samtalats 
och diskuterats kring under studiens gång för att inte prägla analysprocessen (Polit & 
Beck, 2012). Vid omvårdnadsforskning är förförståelse viktigt att beakta samt 
synliggöra kunskaper, erfarenheter och attityder hos författarna innan påbörjandet av 
studien (Priebe & Landström, 2012).  

 

Resultat 

Följande huvudteman är: Upplevelser av kontroll och Upplevelser av maktlöshet. 
Subteman är följande Upplevelser av kontroll: Att uppleva acceptans och 
hanterbarhet, Att uppleva stöd och gemenskap. Upplevelser av maktlöshet: Att 
uppleva ensamhet och utanförskap, Att uppleva brist på kontroll och hopplöshet, Att 
uppleva oro och rädsla, Att uppleva avsaknad av stöd från omgivningen och Att 
uppleva avsaknad av symtom. Huvudteman och subteman redovisas i figur 1.  
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                                                                            Figur 1.  

Upplevelser av kontroll 

Att uppleva acceptans och hanterbarhet 

Individer upplevde acceptans över sjukdomen och kunde upprätta en hälsosam 
livsstil och känna kontroll över livssituationen när individuella mål utformades samt 
förståelse och kunskap infanns kring sjukdomen (Adolfsson, Starrin, Smide, & 
Wikblad, 2008; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Individer upplevde delaktighet, 
sjukdomsförståelse och trygghet i samtal med en sjuksköterska när integrering av 
teoretisk och praktisk kunskap genomfördes samtidigt exempelvis genom att mäta 
blodsocker före och efter fysisk aktivitet (Herre, Graue, Kolltveit & Gjengedal 2016). 
Stärkt egenvårdskapacitet upplevdes hos individer när flera livsstilsförändringar 
utfördes samtidigt  som att följa en hälsosam kostplan och utföra fysisk aktivitet.  En 
del individer utförde istället en livsstilsförändring i taget som medförde ökad kontroll 
och motivation i vardagen. Individer som lyckades åstadkomma en livsstilsförändring 
erhöll stärkt självförtroende samtidigt som felsteg kunde kompenseras utan 
skuldkänslor (Malpass, Andrews & Turner, 2009).  
 
En del individer upplevde ökad acceptans och hanterbarhet över diabetes typ två 
genom att jämföra sjukdomen med andra allvarliga sjukdomar exempelvis cancer 
(Ågård, Ranjbar & Strang, 2016).  Välbefinnande, ökad hanterbarhet och motivation 
till att ta hand om kropp och själ infanns hos individer som hade ett positivt synsätt 
kring sjukdomen och undvek tankar kring framtida komplikationer.  Ett optimistiskt 
synsätt på livsstilen och betydelsen av socialt umgänge ansågs vara en förutsättning 
för hanterandet av sjukdomen (Hood, Huber, Gustaffson, Scambler & 
Asimakopoulou, 2009; Beverly, Penrod & Wray, 2007). Insulinbehandling till följd av 
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sjukdomsförsämring resulterade i ökad öppenhet mellan individer med 
diabetes typ två och närstående vilket underlättade hanterandet av sjukdomen 
(Phillips, 2007). Närstående till individer med diabetes typ två som har fått 
komplikationer av sjukdomen som blindhet och njursjukdom upplevdes ge individer 
ökad hanterbarhet och motivation till att upprätta en hälsosam livsstil (Haltiwanger, 
2012). En del individer ville inte vara till en belastning för närstående vilket kunde 
påverka hur sjukdomen hanterades, men efter en tids sjukdom prioriterades 
de individuella behoven högre än familjens behov och kontroll över sjukdomen 
stärktes hos individer (Beverly, Wray,  LaCoe & Gabbay, 2014; Suparee, McGee, Khan 
& Pinyopasakul, 2015). Individer upplevde ökad hanterbarhet och motivation 
av att följa kostrekommendationer och tablettbehandling vilket även medförde att 
insulindosen kunde minskas (Suparee, McGee, Khan & Pinyopasakul, 2015). 

Att uppleva stöd och gemenskap 

Möten med andra individer med diabetes typ två bidrog till känslor av gemenskap, 
optimism, inspiration och stärkt tilltro till egenvårdsförmåga genom utbyte av 
erfarenheter (Herre et al., 2016; Philips, 2007; Haltiwanger, 2012). Samtal med 
andra individer om sjukdomens påverkan i vardagen gav ökad kontroll och 
stimulerade till inlärning, reflektion, problemlösning samt distans till sjukdom då 
felsteg inte avgjorde framtidens förlopp (Adolfsson et al., 2008).  Nya vänskapsband 
formades med andra individer med diabetes typ två genom samtal om blodsockret, 
livet och hälsan vilket stärkte känslor av gemenskap och meningsfullhet hos individer 
(Suparee et al., 2015). Upprätthållandet av ett socialt nätverk gav ökade känslor av 
glädje, frihet och spontanitet gällande vardagsaktiviteter, nöjen och distans till 
sjukdom (Malpass et al., 2009).  Samtal med sjuksköterskan gav stöd och 
uppmärksammade individers tankar och önskemål gällande livsstil och behandling, 
vilket upplevdes stärka tryggheten hos individer. Möten med sjuksköterskan där inte 
skuldbeläggning utan uppmuntran förekom ökade individers symtomkontroll, 
yrkesprestation och hopp. Uppföljning av egenvårdsåtgärder från sjuksköterskan 
bidrog till att stärka motivationen till följsamhet av behandling som att upprätthålla 
en stabil blodglukoskontroll (Lawton, Rankin, Peel & Douglas, 2009; Brobeck, 
Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014; García, Brown, Horner, Zuñiga & Arheart, 
2015; Beverly et al., 2014).   

 

Upplevelser av maktlöshet 

Att uppleva ensamhet och utanförskap 

Känslor av utanförskap förekom hos individer med diabetes typ två (Herre et al., 
2016). Individer som saknade resurser i form av socialt stöd för att kompensera för 
bristande egenvårdsförmåga upplevde meningslöshet och ensamhet (Ågård et al., 
2016). Oförståelse hos omgivningen bidrog till minskade möjligheter till spontanitet 
och att kunna tala om sjukdomen vilket fick individen att uppleva utanförskap (Hood 
et al., 2009). Diskussioner om livsstilsförändringar med anhöriga ansågs som 
otillräckliga och stundtals meningslösa då anhöriga inte kunde relatera (Adolfsson et 
al., 2008). Behovet av reglering av blodsocker upplevdes hos individer hamna i 
konflikt med att få leva som friska individer. Rädslor hos individer fanns för att sticka 
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ut ur mängden och hamna utanför en social gemenskap. Sjukdomens krav på rutin 
och regelbundenhet medförde för individer minskad möjlighet till spontanitet samt 
gav upplevelser av särbehandling och isolering av omgivningen (Oftedal et al., 2010; 
Haltiwanger, 2012; Suparee et al., 2015).  

Att uppleva brist på kontroll och hopplöshet 

Individer upplevde tvivel till egenvårdskapacitet gällande att nå önskvärda resultat 
vilket ledde till känslor av frustration, likgiltighet och hopplöshet (Herre et al., 2016; 
Phillips, 2007). Till följd av att vardagen upplevdes som frihetsberövande med 
praktiska anpassningar av mediciner och kost skapades även påfrestningar i 
partnerrelationen och ingav känslor av kontrollbrist hos individer med diabetes typ 
två.  Bristande insikt fanns hos en del individer om att diabetes typ två innefattade 
mer än fysiska förändringar. Känslor av hopplöshet uppstod då sjukdomen även 
förutsatte ett självständigt ansvarstagande över injektioner, måltider och besök till 
hälso- och sjukvården (Hood et al., 2009; Beverly et al., 2007). 
 
Adolfsson et al. (2008) visade i studien att en del individer hade bristande förståelse 
för sambandet mellan levnadsvanor och symtom vilket skapade känslor av 
hopplöshet som utgjorde hinder hos individer för att åstadkomma 
livsstilsförändringar. Suparee et al. (2015) beskrev att individer med bristande 
motivation till behandlingsföljsamhet upplevde en övermäktighet över att behöva 
kontrollera kostintaget, mängden fysisk aktivitet, följsamhet gällande behandling och 
besök hos hälso- och sjukvården. Adolfsson et al. (2008) redogjorde för att en del 
individer undvek sociala tillställningar då de visste att tillställningarna kunde 
medföra frestelser och därmed ge individen minskade känslor av kontroll över 
hanterandet av sjukdomen.   

Att uppleva oro och rädsla 

Fysisk aktivitet ansågs av en del individer vara skadligt och ge upphov till obehag och 
trötthet vilket medförde att stillasittande aktiviteter prioriterades då dessa ansågs 
mer säkra och meningsfulla (Ågård et al., 2016; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). 
Negativa kroppsuppfattningar och rädslor inför att vara avvikande påverkade 
hanterbarhetsförmågan gällande livsstilsförändringar till exempel genom att 
individen inte ville gå till gymmet (Oftedal et al., 2010). Individer uttryckte även oro 
över att vara en börda för familjemedlemmar (Haltiwanger, 2012; Beverly et al., 
2007).  
 
Oro och rädslor för förändringar av symtom och inför start av insulinbehandling 
upplevdes hos individer då sjukdomen ansågs vara försämrad (Phillips, 2007). 
Sjukdomens obotlighet samt eventuell sjukdomsförsämring gav upphov till oro hos 
individer över att arbetsförmågan skulle försämras (Suparee et al., 2015). För vissa 
individer omformades rädslan och oron för komplikationer och insättande av 
insulinbehandling till motivation till att upprätta en hälsosam livsstil (Malpass et al., 
2009; Beverly et al., 2014).   
 
Bristande kontinuitet av hälso-och sjukvården medförde oro och resulterade i sänkt 
tilltro till egenvårdsförmåga hos individer (Hood et al., 2009; Adolfsson et al., 2008; 
Lawton et al., 2009). Suparee et al. (2015) beskrev att en del individer med diabetes 
typ två var rädda för att bli skuldbelagda av sjuksköterskan då de hade hört att andra 
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individer med samma sjukdom blivit det och motiverades då till att följa angivna 
rekommendationer från sjuksköterskan.  

Att uppleva avsaknad av stöd från omgivningen 

Den givna informationen från sjuksköterskan upplevdes hos en del individer som 
otillräcklig och opersonlig. Restriktioner från hälso- och sjukvårdspersonal gällande 
kosten bidrog till nedstämdhet (Herre et al., 2016).  Mötet med vården blev ofta 
standardiserad, rutinstyrd och fokus hamnade på objektiva mätvärden vilket medförde 
att individerna kände sig förbisedda och att deras egna erfarenheter förminskades  
(Lawton et al., 2009; Ågård et al., 2016). Frustration utrycktes hos individerna över 
att sjuksköterskan under samtalet inte stöttade individen utan fokuserade på 
restriktioner och komplikationer som sjukdomen kunde medföra (Hood et al., 2009). 
 
Individer upplevde brist på delaktighet och engagemang av sjuksköterskan gällande  
diskussion av insulinbehandling samt avsaknad av bekräftelse som experter på 
hälsosituation och kropp. Detta fick konsekvenser i att individer drog sig för att ställa 
frågor och delge erfarenheter till sjuksköterskan. Känslor av skam och ignorans 
uppstod hos individer när närstående inte ville tala om öppet om diabetes typ två 
(Phillips, 2007; Adolfsson et al., 2008).  Oförståelse, respektlöshet och motvilja hos 
partner till anpassning till nya kostvanor som individen med diabetes typ två behövde 
genomföra skapade påfrestning och minskade motivationen hos individen till att 
upprätthålla en hälsosam livsstil (Beverly et al., 2007; Haltiwanger, 2012).  
 
Avsaknad av stöd från arbetsgivare och arbetskamrater upplevdes hos en del individer 
och sjukdomen medförde till nedsatt arbetskapacitet, försämrade arbetsmöjligheter  
och minskad arbetstid. Individer behövde stundtals ta ledigt från jobb vid besök hos 
sjuksköterskan och när arbetsgivaren inte stöttade det upplevdes uppgivenhet, 
besvikelse och otrygghet (Suparee et al., 2015).  

Att uppleva avsaknad av symtom  

Då sjukdomen inte gav visuella eller kännbara uttryck hos en del individer upplevdes 
inte sjukdomskänsla vilket ledde till förminskning av symtom och individer sökte 
därför inte hälso- och sjukvård. Förnekelse av symtom i flertal år medförde att hälsan 
försämrades hos individerna innan vård söktes (Lawton et al., 2009; Ågård et al., 
2016; Hood et al., 2009). Då fysiska kroppsförändringar som synförändringar 
relaterat till sjukdomen var diffusa uppmärksammades symtom inte förrän 
komplikationer hunnit uppstå (Beverly et al., 2007).  

En del individer som inte kände av symtom genomförde livsstilsförändringar utifrån 
endast rekommendationer från sjuksköterskan utan att ha förståelse för varför 
livsstilsförändringarna behövde genomföras (Adolfsson et al., 2008). Suparee et al. 
(2015) beskrev att en del individer inte tog till sig av rekommendationer från 
sjuksköterskan då de upplevde välmående och hade stabilt blodsocker.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Utifrån valt syfte och lämplighetsaspekt för uppsats på kandidatnivå valdes 
litteraturöversikt med kvalitativ ansats (Friberg, 2012). Val av kvalitativ metod 
utfördes med en induktiv design gällande att besvara syftet att beskriva individers 
upplevelser av att leva med diabetes typ två (Priebe & Landström, 2012). 
Förförståelsen som författarna har erhållit genom tidigare arbetslivserfarenheter och 
möten med individer med diabetes typ två har kontinuerligt diskuterats mellan 
författare, kurskamrater och handledare. Författarna är medvetna om att 
förförståelsen kan ha påverkat resultatet vilket medför att litteraturöversiktens 
trovärdighet stärks (Henricson, 2012). Begränsad erfarenhet hos författarna gällande 
sökning av vetenskapliga artiklar kan vara en svaghet. Sökningarna kan ha begränsats 
då engelska ord valdes som sökord eftersom författarna kan ha feltolkat sökordens 
betydelse på grund av bristande språkkunskaper (Östlundh, 2012). Endast CINAHL 
som databas har valts då CINAHL innehåller uppdaterad omvårdnadsforskning och 
författarna ansåg att tillräckligt antal artiklar hittades för att svara mot syftet. 
Författarna är medvetna om att val av endast en databas kan vara till svaghet då 
användandet av flera databaser stärker litteraturöversiktens trovärdighet (Willman, 
Stoltz & Bahtsevani, 2011; Henricson, 2012). Styrkan är att kvalitetsgranskningen, 
urvalsprocessen och dataanalys gällande sammanställning av relevanta artiklar har 
noggrant utförts av författarna tillsammans vilket styrker pålitligheten och 
trovärdighet. Urvalsgruppen i resultatet är jämnfördelat bland män och kvinnor samt 
med ett brett åldersspann vilket kan ses som en styrka för litteraturöversikten 
(Henricson, 2012).  
 
En del artiklar som inkluderades i resultatet berörde sjuksköterskans agerande i hälso- 
och sjukvårdssituationer gällande bemötande men individernas upplevelser 
synliggjordes i artiklarnas resultat. Gemensamt för artiklarna var att individers 
upplevelser lyftes fram i resultatet. Majoriteten av artiklarna hade ursprung i andra 
länder än Sverige som Storbritannien, Norge, USA och Australien vilket medför en 
begränsning gällande resultatets anpassning till svenska omständigheter (Wallengren 
& Henricson, 2012). En etisk kommitté har godkänt samtliga valda artiklar som ingår 
i litteraturöversikten (Kjellström, 2012).  
 
Resultatdiskussion 

Litteraturöversiktens syfte är att beskriva individers upplevelser av att leva med 
diabetes typ två. Det framkom två huvudteman: Upplevelser av kontroll med subteman 
Att uppleva acceptans och hanterbarhet och Att uppleva stöd och gemenskap. 
Upplevelser av maktlöshet med subteman Att uppleva ensamhet och utanförskap, Att 
uppleva brist på kontroll och hopplöshet, Att uppleva oro och rädsla, Att uppleva 
avsaknad av stöd från omgivningen och Att uppleva avsaknad av symtom som besvarar 
arbetets syfte. Resultatet av litteraturöversikten redogör för liknande upplevelser såväl 
negativa som positiva hos individer av att leva med diabetes typ två. Som teoretisk 
referensram valdes Orems (2001) egenvårdsteori som belyser individers förmåga till 
egenvård där målet är att bibehålla hälsa, välbefinnande och liv.  
 
Litteraturöversiktens resultat visade att samtal med sjuksköterska gällande integrering 
av praktisk och teoretisk kunskap upplevdes öka hanterbarheten och stärka personens 
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kontroll över livssituationen. Oftedal (2014) visar att individer hade delade upplevelser 
av integrering av sjukdomskunskap och utförandet av egenvårdsåtgärder. Edwall, 
Hellström, Öhrn och Danielson (2008) visar i sin studie att kunskap som kan 
implementeras i det dagliga livet och tillämpas utifrån individuell förmåga stärker 
hanterbarheten och känslor av kontroll. I resultatet framkom det att genomförandet 
av flertalet livsstilsförändringar samtidigt upplevdes stärka egenvårdsförmåga medan 
en del upplevde motsatsen att en livsstilsförändring medförde ökad motivation, 
kontroll och stärkt självförtroende. Oftedal (2014) och Henderson, Wilson, Roberts, 
Munt och Crotty (2014) redogör för att en del individer föredrar att erhålla en 
rekommendation om livsstilsförändringar i taget av sjuksköterskan för att kunna förstå 
informationen samt upprätthålla kontroll och motivation i vardagen.  
 
Resultatet visade att genom ett optimistiskt synsätt och självförtroende stärktes 
individers hanterbarhet. Andra studier visar att positiv inställning och självförtroende 
har betydelse för utförandet och följsamheten av egenvårdsåtgärder (Nugent, Carson, 
Zammitt, Smith & Wallston, 2015; Edwall et al., 2008).  Litteraturöversiktens resultat 
lyfte fram betydelsen av individuella och realistiska mål gällande nya livsstilsvanor 
som upplevdes stärka individers drivkraft, motivation och kontroll. Nugent et al. 
(2015) redogör i sin studie att med en optimistisk inställning i upprättandet av 
hälsosamma livsstilsvanor erhålls ökad kontroll och motivation.  
 
Resultatet visade att gemenskap med andra individer med diabetes typ två samt stöd 
från sjuksköterskan skapade meningsfulla bekantskaper och betydelsefulla 
diskussioner om blodsockret, livet och hälsan. Kennedy et al. (2015) visar i sin studie 
att gruppsamtal ger ökad problemlösningsförmåga och tilltro till egen förmåga samt 
minskar känslor av oro och utanförskap. Annan forskning visar att samtal med andra 
individer som har diabetes typ två stärker samhörighetskänslan samt ökar 
följsamheten till livsstilsrekommendationer (Mladenovic, Wozniak, Plotnikoff, 
Johnson & Johnson, 2014). Enligt Orem (2001) ska individens förmåga till egenvård 
utgå från egen vilja och motivation till livsstilsförändring och förmågan kan utvecklas 
och stärkas i gemenskap med andra människor.  
 
Litteraturöversiktens resultat visade att individer upplevde stärkt symtomkontroll och 
ökad hanterbarhet av sjukdomen i vardagen genom samtal med sjuksköterskan. 
Studier visar att socialt stöd och bekräftande från sjuksköterskan var betydelsefullt för 
följsamheten, självförtroendet och hanterbarheten samt bidrog till att effektivisera 
egenvårdsförmågan (Henderson et al., 2014; Edwall et al., 2008). Sjuksköterskan har 
ett ansvar i mötet med individen att vägleda och kompensera vid egenvårdsbrist samt 
bidra till en stimulerande undervisningsmiljö (Orem, 2001).  I resultatet framkom det 
att oförståelse från omgivningen bidrog till känslor av ensamhet och utanförskap. 
Forskning visar att upplevelser av ensamhet och utanförskap är förekommande 
bekymmer hos en del individer med diabetes typ två (Kennedy et al., 2015; Oftedal, 
2014). Resultatet visade att individer upplevde meningsfullhet av att tillhöra en social 
kontext. Studier visar att en del individer prioriterar att tillhöra en gemenskap framför 
individuella behov som får konsekvenser för hanterandet av egenvården (Henderson 
et al., 2014; Kennedy et al., 2015; Oftedal, 2014). Oförståelse kring sjukdomen och 
svårt för anpassning till nya livsstilsvanor från familjer resulterade i att individer hade 
nedsatt förmåga till att följa livsstilsrekommendationer gällande exempelvis kost 
(Kennedy et al., 2015; Oftedal, 2014). Resultatet visade att en del individer upplevde 
att samtal med anhöriga ibland var meningslösa då bristande insikt och oförmåga till 
att relatera till individens livsstil fanns. Studier redogör för att hantering av 
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egenvårdåtgärder och upprätthållandet av social tillhörighet är utmanande på grund 
av oförståelse från omgivningen. (Henderson et al., 2014; Oftedal, 2014). Annan 
forskning visar även att individer har svårigheter av att samtala med anhöriga om 
sjukdomen på grund av bristande insikt (Kennedy et al., 2015; Oftedal, 2014).  
 
I resultatet framkom det att avsaknad av socialt nätverk bidrog till ensamhet då 
individens bristande egenvårdsförmåga inte kunde kompenseras i form av stöd.  
Studier visar på låg motivation och lågt självförtroende hos individer som genomförde 
livsstilsförändringar utan närvaro av vän eller partner (Mladenovic et al., 2014). 
Studier belyser att sjuksköterskan har avgörande betydelse för kompenserande av 
bristande egenvårdskapacitet genom att bidra med motivation, trygghet, gemenskap, 
stöd och tilltro till individers egenvårdsförmåga gällande genomförandet av ny 
livsstilsförändring (Kennedy et al., 2015; Edwall Danielson, & Öhrn, 2010). Vid 
otillräckliga egenvårdsförmågor fyller sjuksköterskan en viktig roll i att stötta och 
kompensera vid bristande egenvårdsförmåga hos individen (Orem, 2001).   
 
I litteraturöversiktens resultat framgick det att hopplöshet upplevdes då individer inte 
kände kontroll eller nådde önskade resultat. Kennedy et al. (2015) belyser att trots 
genomförda livsstilsförändringar nås inte tillfredställande resultat hos en del individer 
då förnekande och oförståelse fortfarande finns hos individen som skapar känslor av 
hopplöshet. Resultatet visade att bristande förståelse hos individer med diabetes typ 
två gällande sjukdomen bidrog till känslor av hopplöshet och utgjorde ett hinder för 
genomförandet av livsstilsförändringar. Orem (2001) beskriver betydelsen av att 
individen är medveten om individuella hälsovinster med olika egenvårdsåtgärder och 
att oförståelse hos individen kring nyttan av en åtgärd därför kan utgöra ett hinder i 
egenvården. Henderson et al. (2014) kom i sin studie fram till att bristande 
sjukdomsförståelse hos individer samt avsaknad av kontinuitet hos sjuksköterskan 
skapade känslor av kontrollbrist hos individer. Andra studier visar att regelbunden 
kontakt och uppföljning med sjuksköterskan medför att hanteringen av egenvården 
stärks och uppdaterad information diskuteras och reflekteras (Kennedy et al., 2015; 
Edwall et al., 2008; Henderson et al., 2014).  
 
Resultatet visar att rädslor inför eventuella framtida försämringar bidrog till ökad oro 
hos individer. Edwall et al. (2010) lyfter fram att när individer i samtalet med 
sjuksköterskan påminns om risker med komplikationer och begränsningar av 
sjukdomen känner individer oro. Resultatet visade en oro och rädsla över att försämras 
i sin sjukdom och hamna i beroendeställning till anhöriga och att oron omvandlades 
till motivation i att följa behandling och livsstilsrekommendationer. Kennedy et al. 
(2015) visar att individer motiveras till att sköta egenvård i syfte om att undvika insulin 
och komplikationer relaterat till försämring. Studier påvisar att start av 
insulinbehandling kan upplevas som oroväckande då en ny fas i sjukdomen påbörjas 
och känslor av maktlöshet uppstår (Nugent et al., 2015; Edwall et al., 2008). Andra 
studier visa att individer till anhöriga som har diabetes typ två som fått komplikationer 
kände motivation till att följa livsstilsrekommendationer och förhindra 
sjukdomsförsämring (Mladenovic et al., 2014; Kennedy et al., 2015). 
 
I resultatet framkom det att anhörigas motvilja till anpassning av nya kostvanor 
påverkade individens följsamhet till nya livstilsvanor. Forskning visar att det är viktigt 
att individens familj är delaktiga i upprättandet av nya hälsosamma livsstilsvanor för 
att individen ska uppleva stöd, trygghet, motivation och kunna kompensera för 
egenvårdsbrist (Kennedy et al., 2015; Oftedal, 2014). Orem (2001) betonar betydelsen 
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av att individen vid bristande egenvårdsförmåga har socialt stöd som kan utgöra 
resurs. Litteraturöversiktens resultat visade att en del individer upplevde otrygghet och 
besvikelse över till följd av bristande stöd och hänsynstagande från arbetsgivare och 
arbetskamrater. Studier visar att individer upplevde svårigheter med att diskutera 
sjukdomen med arbetsgivare och arbetskamrater till följd av oförståelse vilket medför 
ekonomiska konsekvenser (Kennedy et al., 2015; Oftedal, 2014). Orem (2001) 
framhåller att individers relationer och kultur har inverkan på individens förmåga till 
egenvård vilket är viktigt för sjuksköterskan att beakta i mötet med individen med 
diabetes typ två.  
 
I litteraturöversiktens resultat påvisades det att en del individer upplevde att 
sjuksköterskan hade ett arbetsorienterat och fördomsfullt förhållningssätt som ingav 
oro. Kennedy et al. (2015) visar på att individer upplever råden från sjuksköterskan 
som otillräckliga på grund av bristande individanpassning. Orem (2001) styrker att 
informationen som individen erhåller från sjuksköterskan bör vara individanpassad 
och lättillgänglig för att individen ska känna ökad förståelse och därmed motivation till 
att nå mål relaterade till egenvården. Resultatet visade att samtalen upplevdes av 
individer bli alltför standardiserade och fokuserade på begränsningar. Nugent et al., 
(2015) visar i sin studie att informationen från sjuksköterskan ibland upplevs otydlig 
vilket bidrar till skuldkänslor hos individen. Andra studier visar att sjuksköterskans 
oförmåga att tillämpa ett personcentrerat förhållningssätt genom fördomsfullhet och 
en anklagande attityd resulterar i försämrad följsamhet hos individer gällande 
sjuksköterskans livsstilsrekommendationer (Henderson et al., 2014). 
 
Resultatet visade att brist på delaktighet och engagemang i mötet med sjuksköterska 
medförde känslor av ignorans och frustration hos individer. Studier lyfter fram att en 
engagerad sjuksköterska som stöttar, uppmuntrar och följer upp individens 
hälsosamma förändringsprocess resulterar i ökad motivation, trygghet och underlättar 
utförandet av egenvård gällande exempelvis fysisk aktivitet (Mladenovic et al., 2014; 
Edwall et al., 2008). I resultatet framkom det att avsaknaden av symtom under flera 
år medförde att en del individer förnekade sjukdom och inte sökte därmed inte hälso- 
och sjukvård. Forskning visar att individer med diabetes typ två som upplevelser 
välmående och kontroll inte söker hälso- och sjukvård (Kennedy et al., 2015; Oftedal, 
2014). I litteraturöversiktens resultat framkom det även att när individer upplevde 
välmående och hade stabila blodsockervärden minskad lyhördhet hos individer kring 
sjuksköterskans rekommendationer av en hälsosam livsstil. Kennedy et al. (2015) visar 
i sin studie att individer med stabilt blodsockervärde underskattar betydelsen av 
upprätthållandet av hälsosam livsstil och egenvårdsåtgärder då känslan av kontroll och 
välmående fanns.  
 

Slutsatser 

Upplevelser av att leva med diabetes typ två har beskrivits i litteraturöversikten. 
Diabetes typ två medför krav på nya livsstilsvanor och genomförandet förutsätter ett 
positivt sätt att tänka för individen och prioritera egna hälsan. Socialt stöd från 
omgivning som anhöriga, bekanta och sjuksköterska vid bristande egenvårdskapacitet 
var värdefullt för att kunna hantera sjukdomen, känna kontroll och nå önskade 
resultat. Rädslor och oro för att hamna i utanförskap och i beroendeställning till 
anhöriga och vården fick en del individer att nedprioritera sin egen hälsa. Hos en del 
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individer omvandlades rädslan till motivation och gav ett uppvaknande över hälsans 
betydelse för individens livskvalitet.  
 
Kontroll upplevdes hos individer när sjuksköterskan beaktade individers känslor, 
erfarenheter och kunskaper samt skapade en relation byggd på delaktighet, ömsesidig 
förståelse och öppenhet. Ett arbetsorienterat förhållningssätt med bristfällig 
information medförde missförstånd och känslor av maktlöshet hos individer. 
Sjuksköterskan bör i en vårdrelation med individer med diabetes typ två arbeta i syfte 
om att främja hälsa, återställa hälsa, lindra lidande och förebygga sjukdom genom att 
utgöra en resurs för upprätthållandet av individens egenvårdskapacitet. 
Litteraturöversiktens resultat synliggör behov av vidare forskning om fler 
vårdrelaterade insatser som kan stärka individers egenvårdskapacitet i vården av 
individer med diabetes typ två. Vidare vårdrelaterade insatser kan vara att individens 
omgivning tas i större beaktning av hälso- och sjukvårdspersonal då resultatet har visat 
att individens följsamhet till egenvård och upplevt mående har försämrats till följd av 
bristfälligt stöd av omgivningen. Den psykiska påfrestning som kan uppkomma av en 
långvarig sjukdom som diabetes typ två i form av rädslor, maktlöshet och oro hos 
individen är viktiga för sjuksköterskan att ha i åtanke i omvårdnadsarbetet.  
 

Kliniska implikationer 

Litteraturöversikten påvisade att hälso- och sjukvården upplevdes av en del individer 
som dömande, arbetsorienterad med fokus på begränsningar och objektiva mätvärden 
som gav känslor av nedstämdhet, oro och skuld. Individer upplevde brist på 
erkännande av kunskaper och erfarenheter om egen livssituation som bidrog till 
känslor av otrygghet. Det är betydelsefullt att sjuksköterskan analyserar kring 
individers upplevelser då dessa har betydelse för hanterandet av sjukdomen. I syfte 
om att individer ska uppleva bekräftelse, motivation, självförtroende samt erhålla 
stärkt kontroll och egenvårdskapacitet fyller sjuksköterskan en avgörande roll. 
Litteraturöversikten kan bidra med en ökad medvetenhet för sjuksköterskor om vilka 
känslor, tankar och erfarenheter som individer med diabetes typ två genomgår och på 
så sätt kunna individualisera, använda olika omvårdnadsinsatser i en vårdrelation 
med individen. Förslag på ytterligare studier är att sjuksköterskors upplevelser av 
bemötande av individer med diabetes typ två kan belysas för att synliggöra 
sjuksköterskans betydelser för individens egenvårdskapacitet.   

 
  
 
 

 

 

 

 



 

16 
 

 

 

Referenser 

*= artiklar som ingår i resultatet.   

*Adolfsson, E., Starrin, B., Smide, B., & Wikblad, K. (2008). Type 2 diabetic patients' 
experiences of two different educational approaches -- a qualitative 
study. International Journal Of Nursing Studies, 45(7), 986-994. 
 
Baggio, S. C., Aparecida Sales, C., Silva Marcon, S., & Lima Santos, A. (2013). 
Perception of people suffering from diabetes regarding the disease and the reasons 
for hospital readmission: a descriptive study. Online brazilian journal of 
nursing, 12(3), 501-510 10p. 
 
Bass III, P. F. (2016). Taking control of type 2 diabetes. Contemporary 
pediatrics, 33(4), 21-26 5p. 
 
*Beverly, E., Penrod, J., & Wray, L. (2007). Living with type 2 diabetes: marital 
perspectives of middle-aged and older couples. Journal Of Psychosocial Nursing & 
Mental Health Services, 45(2), 24-51. 
 
*Beverly, E. A., Wray, L. A., LaCoe, C. L., & Gabbay, R. A. (2014). Listening to Older 
Adults' Values and Preferences for Type 2 Diabetes Care: A Qualitative 
Study. Diabetes Spectrum, 27(1), 44-49. 
 
*Brobeck, E., Odencrants, S., Bergh, H., & Hildingh, C. (2014). Patients' experiences 
of lifestyle discussions based on motivational interviewing: a qualitative study. BMC 
Nursing, 13(1), 1-14. doi:10.1186/1472-6955-13-13 
 
Carolan, M., Holman, J., & Ferrari, M. (2015). Experiences of diabetes self-
management: a focus group study among Australians with type 2 diabetes. Journal of 
clinical nursing, 24(7/8), 1011-1023 13p. doi:10.1111/jocn.12724 
 
Chen, C., & Chang Yeh, M. (2015). The experiences of diabetics on self-monitoring of 
blood glucose: a qualitative metasynthesis. Journal Of Clinical Nursing, 24(5/6), 614-
626. doi:10.1111/jocn.12691 
 
Clark, J. (2014). Lifestyle recommendations for people at increased risk of type 2 
diabetes. Nurse prescribing, 12(3), 143-146 4p. 
 
Collins, M., Bradley, M., O’Sullivan, O-P., & Perry, I-J. (2009). Self-care coping 
strategies in people with diabetes: a qualitative exploratory study. BMC endocrine 
disorders, 9(1), 1-9. doi: 10.1186/1472-6823-9-6 
 
Crane-Ross, D., Lutz, W. J., & Roth, D. (2006). Consumer and case manager 
perspectives of service empowerment: relationship to mental health recovery. J Behav 
Health Serv Res, 33(2), 142-155. 



 

17 
 

 
Dammen Mosand, R., & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid diabetes mellitus. I 
H., Almås, D-G., Stubberud & R., Grønseth (Red.), Klinisk Omvårdnad 1. (s. 499-527). 
Stockholm: Liber AB.  
 
Diabetesförbundet. (2016). Diabetes i siffror. Hämtad 20 oktober 2016 kl. 14:17. från 
http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/ 
 
Edwall, L., Danielson, E., & Öhrn, I. (2010). The meaning of a consultation with the 
diabetes nurse specialist. Scandinavian Journal Of Caring Sciences, 24(2), 341-348. 
doi:10.1111/j.1471-6712.2009.00726.x 
 
Edwall, L., Hellström, A., Öhrn, I., & Danielson, E. (2008). The lived experience of the 
diabetes nurse specialist regular check-ups, as narrated by patients with type 2 
diabetes. Journal Of Clinical Nursing, 17(6), 772-781. doi:10.1111/j.1365-
2702.2007.02015.x 
 
Ericson, E., & Ericson, T. (Red.). (2013). Medicinska sjukdomar: Patofysiologi, 
omvårdnad, behandling. (4. Uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (Red.). (2013). Att göra systematiska litteraturstudier; 
värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur & 
Kultur.   
Friberg, F. (Red.). (2012). Dags för uppsats- vägledning för litteraturbaserade 
examensarbeten. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
*García, A. A., Brown, S. A., Horner, S. D., Zuñiga, J., & Arheart, K. L. (2015). Home 
based diabetes symptom self-management education for Mexican Americans with 
type 2 diabetes. Health Education Research, 30(3), 484-496. doi:her/cyv018 
 
Halkoaho, A., Kangasniemi, M., Niinimäki, S., & Pietilä, A. (2014). Type 2 diabetes 
patients' perceptions about counselling elicited by interview: is it time for a more 
health-oriented approach? European Diabetes Nursing, 11(1), 13-18. 
doi:10.1002/edn.240 
 
*Haltiwanger, E. P. (2012). Experience of Mexican-American Elders with Diabetes: A 
Phenomenological Study. Occupational Therapy In Health Care, 26(2/3), 150-162. 
doi:10.3109/07380577.2012.694585 
 
Henderson, J., Wilson, C., Roberts, L., Munt, R., & Crotty, M. (2014). Social barriers to 
Type 2 diabetes self-management: the role of capital. Nursing Inquiry, 21(4), 336-345. 
doi:10.1111/nin.12073 
 
Henricson, M. (2012). Diskussion. I M., Henricson. (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod - från idé till examination inom omvårdnad (s. 471-478). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
*Herre, A. J., Graue, M., Kolltveit, B. H., & Gjengedal, E. (2016). Experience of 
knowledge and skills that are essential in self-managing a chronic condition - a focus 
group study among people with type 2 diabetes. Scandinavian Journal Of Caring 
Sciences, 30(2), 382-390. doi:10.1111/scs.12260 

http://www.diabetes.se/sv/Diabetes/Om-diabetes/Diabetes-i-siffror/


 

18 
 

 
*Hood, G., Huber, J., Gustaffson, U., Scambler, S., & Asimakopoulou, K. (2009). 
'With age comes wisdom almost always too late': older adults' experiences of 
T2DM. European Diabetes Nursing, 6(1), 23-28. 
 
Kennedy, A., Rogers, A., Vassilev, I., Todorova, E., Roukova, P., Foss, C., & ... Wensing, 
M. (2015). Dynamics and nature of support in the personal networks of people with 
type 2 diabetes living in Europe: qualitative analysis of network properties. Health 
Expectations, 18(6), 3172-3185. doi:10.1111/hex.12306 
 
Kjellström, S. (2012). Forskningsetik. I M., Henricson (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod; från idé till examination inom omvårdnad. (s. 69-92). Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
*Lawton, J., Rankin, D., Peel, E., & Douglas, M. (2009). Patients' perceptions and 
experiences of transitions in diabetes care: a longitudinal qualitative study. Health 
Expectations, 12(2), 138-148. doi:10.1111/j.1369-7625.2009.00537.x 
 
Leach, M., J., Segal, L., Esterman, A., Armour, C., McDermott, R., & Fountaine, T. 
(2013). The Diabetes Care Project: An Australian Multicentre, cluster randomised 
controlled trial. BMC public health, 13, 1212. doi:10.1186/1471-2458-13-1212 
 
Li, J., Drury, V., & Taylor, B. (2014). A systematic review of the experience of older 
women living and coping with type 2 diabetes.International Journal Of Nursing 
Practice, 20(2), 126-134. doi:10.1111/ijn.12135 
 
*Malpass, A., Andrews, R., & Turner, K. (2009). Patients with type 2 diabetes 
experiences of making multiple lifestyle changes: a qualitative study. Patient 
Education & Counseling, 74(2), 258-263. doi:10.1016/j.pec.2008.08.018 
 
Mladenovic, A. B., Wozniak, L., Plotnikoff, R. C., Johnson, J. A., & Johnson, S. T. 
(2014). Social support, self-efficacy and motivation: a qualitative study of the journey 
through HEALD (Healthy Eating and Active Living for Diabetes). Practical 
Diabetes, 31(9), 370-374. doi:10.1002/pdi.1905 
 
Mulder, H. (Red.). (2012). Diabetes Mellitus – ett metabolt 
perspektiv (4.uppl.). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Nationalencyklopedin (NE). (2016).  Egenvård. Hämtad 20 oktober 2016 kl. 14:43.  
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/egenv%C3%A5rd 
 
Nugent, L. E., Carson, M., Zammitt, N. N., Smith, G. D., & Wallston, K. A. (2015). 
Health value & perceived control over health: behavioural constructs to support type 2 
diabetes self-management in clinical practice. Journal Of Clinical Nursing, 24(15/16), 
2201-2210. doi:10.1111/jocn.12878 
 
Oftedal, B. (2014). Perceived support from family and friends among adults with type 
2 diabetes. European Diabetes Nursing, 11(2), 43-48. doi:10.1002/edn.247 
 
*Oftedal, B., Karlsen, B., & Bru, E. (2010). Life values and self-regulation behaviours 
among adults with type 2 diabetes. Journal Of Clinical Nursing, 19(17/18), 2548 



 

19 
 

2556. doi:10.1111/j.1365-2702.2010.03243.x 
 
Orem, D. E. (Red.). (2001). Nursing Concepts of practice (Sixth edition). St Louis: 
Mossby Inc.   
 
*Phillips, A. (2007). Experiences of patients with type 2 diabetes starting insulin 
therapy. Nursing Standard, 21(23), 35-41. 
 
Polit, D. F., & Beck, C. T. (2012). Nursing research: generating and assessing evidence 
for nursing practice. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 
Wilkins. 
 
Priebe, G., & Landström, C. (2012). Den vetenskapliga kunskapens möjligheter och 
begränsningar – grundläggande vetenskapsteori. I M. Henricson. (Red.), Vetenskaplig 
teori och metod – från idé till examination inom omvårdnad (s. 31-50). Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
*Suparee, N., McGee, P., Khan, S., & Pinyopasakul, W. (2015). Life-long battle: 
Perceptions of Type 2 diabetes in Thailand. Chronic Illness, 11(1), 56-68. 
doi:10.1177/1742395314526761 
Sürücü, H. A., & Kizilci, S. (2012). Use of Orem's Self-Care Deficit Nursing Theory in 
the Self-Management Education of Patients with Type 2: A Case Study. Self-Care, 
Dependent-Care & Nursing, 19(1), 53-59. 
 
Svensk författningssamling (2014: 828). Patientsäkerhetslag. Stockholm: 
Socialdepartementet. Hämtad 23 maj 2016 Kl. 13:30 
från: https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-
Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-
659/ 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2008). Strategi för sjuksköterskans hälsofrämjande 
arbete. Hämtad 23 maj 2016 Kl. 13:37 från http://www.swenurse.se/sa-tycker-
vi/publikationer/halsoframjande/strategi-for-sjukskoterskans-halsoframjande-
arbete/ 
 
Svensk sjuksköterskeförening. (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad 
25 maj 2016 Kl. 15:44 från http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-
sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-
publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf 
 
Wagner, E., Austin, B., Davis, C., Hindmarsh, M., Schaefer, J. & Bonomi, A (2001). 
Improving chronic illnes care: translating evidence into action. Health affairs, 20(6), 
64-78. doi: 10.1377/hlthaff.20.6.64 
 
Wallengren, C., & Henricson, M. (2012). Vetenskaplig kvalitetssäkring av 
litteraturbaserat examensarbete. I M., Henricson. (Red.), Vetenskaplig teori och 
metod - från idé till examination inom omvårdnad (s.481-495). Lund: 
Studentlitteratur AB. 
  
Willman, A., Stoltz, P. & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad: en bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur AB. 

https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
https://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Patientsakerhetslag-2010659_sfs-2010-659/
http://www.swenurse.se/sa-tycker-vi/publikationer/halsoframjande/strategi-for-sjukskoterskans-halsoframjande-arbete/
http://www.swenurse.se/sa-tycker-vi/publikationer/halsoframjande/strategi-for-sjukskoterskans-halsoframjande-arbete/
http://www.swenurse.se/sa-tycker-vi/publikationer/halsoframjande/strategi-for-sjukskoterskans-halsoframjande-arbete/
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/01-ssf-jon-svensk-sjukskoterskeforening/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/etik-publikationer/sjukskoterskornas.etiska.kod_2014.pdf


 

20 
 

 
World Health Organization (WHO). (2016). Diabetes. Hämtad: 2016-05-18 Kl. 16:15 
från http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/ 
 
World Health Organization (WHO). (2012). Use of glycated haemoglobin (HbA1c) in 
the diagnosis of diabetes mellitus. Hämtad: 23 maj, 2016 Kl. 12:34 
från http://www.who.int/diabetes/publications/report-hba1c_2011.pdf 
 
*Ågård, A., Ranjbar, V., & Strang, S. (2016). Diabetes in the shadow of daily life: 
factors that make diabetes a marginal problem. Practical Diabetes, 33(2), 49-53. 
doi:10.1002/pdi.2000 
 
Östlundh, L. (2012). Informationssökning. I F., Friberg. (Red.), Dags för uppsats - 
vägledning för litteraturbaserade examensarbeten. (s.57-79). Lund:  
Studentlitteratur AB. 
 
 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs312/en/
http://www.who.int/diabetes/publications/report-hba1c_2011.pdf


 

 
 

Bilagor 

Bilaga 1. Databassökning i CINAHL 
 

Sökordskombinationer 

 

Antal träffar 

 

Sökdatum 

 

Lästa abstrakt 

 

Granskade artiklar 

 

Antal valda 

artiklar 

”Diabetes type 2” and ”experience” and 

”qualitative stud*” 

86 2016-11-08 14 11 9 

“Diabetes type 2” and “live with” and “focus 

group” 

41 2016-11-08 9 7 4 

“Diabetes type 2” and “lifestyle*” and 

“interview*” 

69 2016-11-08 4 3 1 

“Diabetes type 2” and “experience” and 

“adult*” 

 

 

195 2016-11-08 5 4 0 



 

 
 

Bilaga 2. Granskningsprotokoll 

Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod 

 

Titel:  

Författare:  

Årtal:  

Tidskrift:  

 

Del I.  

Beskrivning av studien 

 

Beskrivs problemet i bakgrund/inledning?  Ja   Nej 

 

Kunskapsläget inom det aktuella området är  Ja   Nej 

beskrivet? 

 

Är syftet relevant till ert examensarbete? Ja  Nej  

Är urvalet beskrivet?  Ja  Nej     

 

Samtliga frågor ska besvaras med ja för att artikeln ska granskas med hjälp av frågorna i Del II. Vid Nej på någon av frågorna ovan exkluderas artikeln. 



 

 
 

Del II 

Kvalitetsfrågor 

 

Beskrivs vald kvalitativ metod?  Ja  Nej  

Hänger metod och syfte ihop?  Ja   Nej  

(Kvalitativt syfte – kvalitativt metod) 

Beskrivs datainsamlingen?  Ja  Nej 

Beskrivs dataanalysen?  Ja  Nej  

Beskrivs etiskt tillstånd/förhållningssätt/  Ja   Nej 

ställningstagande?      

Diskuteras metoden mot kvalitetssäkringsbegrepp (t ex tillförlitlighet och trovärdighet) i diskussionen?    

                                                     Ja                                                 Nej 

Diskuteras huvudfynd i resultatdiskussionen?         

   Ja   Nej  

Sker återkoppling, från bakgrunden gällande, teori, begrepp eller förhållningssätt i diskussionen?    

    Ja                                                 Nej 

 

Är resultatet relevant för ert syfte? 

Om ja, beskriv: 



 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Om nej, motivera kort varför och exkludera artikeln: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………… 

 

Forskningsmetod/-design (t ex fenomenologi, grounded theory) 

 

…………………………………………………………. 

………………………………………………………… 

 

Deltagarkarakteristiska  

Antal……………………     

Ålder…………………....     

Man/Kvinna…………….     

 

 

Granskare sign: ………………………………………………. 

Framtaget vid Avdelningen för omvårdnad, Hälsohögskolan i Jönköping/henr 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Artikelmatris 

Författare Titel Tidsskrift, år 
och land 

Syfte Design och urval Resultat Kvalitetsg
ranskning 

Herre, A. J., 

Graue, M., 

Kolltveit, B. H., 

& Gjengedal, E. 

Experience of 

knowledge and 

skills that are 

essential in 

self-managing 

a chronic 

condition - a 

focus group 

study among 

people with 

type 2 

diabetes.  

Scandinavian 
Journal Of 
Caring 
Sciences, 
2015, Norge 

Att få kunskap om hur 

personer med diabetes typ 

två upplever deltagandet i 

undervisning gällande 

hantering av sjukdomen 

med andra personer med 

diabetes typ två.   

Kvalitativ studie där 
intervjuer genomfördes i 
grupp där elva män och elva 
kvinnor deltog bosatta i 
Norge.   

Samtal i grupp påverkar 

personens förmåga till 

individuell tillämpning av 

teoretiska och praktiska 

färdigheter för att kunna 

hantera sjukdomen på ett 

tryggt sätt.  

Del 1: 4 ja 

Del 11: 8 ja 

Lawton, J., 
Rankin, D., 
Peel, E., & 
Douglas, M. 

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

Health 
Expectations,
 2009, 
Skottland, 
Storbritannie
n. 

Att undersöka 

patienternas upplevelser 

och uppfattningar 

gällande utvecklingen av 

Kvalitativ studie där 
intervjuer spelades in från 
20 personer, jämnfördelat 
mellan könen i Skottland, 
Storbritannien. 

Personerna upplever en 
trygghet och ökad följsamhet 
i behandling av ett holistiskt 
och personcentrerat 
bemötande i primärvården.   

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 ja 



 

 
 

qualitative 
study.  

diabetesvård inom 

primärvård över en tid.  

Malpass, A., 

Andrews, R., & 

Turner, K. 
 

Patients with 

type 2 diabetes 

experiences of 

making 

multiple 

lifestyle 

changes: a 

qualitative 

study.  

Patient 
Education & 
Counseling, 2
009, 
Storbritannie
n. 

Att undersöka 

nydiagnostiserade 

patienters upplevelser av 

att tillämpa enskilda eller 

flertalet 

livsstilsförändringar i 

syftet om att undersöka 

vilket tillvägagångssätt 

som är mest gynnsamt för 

personer.  

Kvalitativ studie där 

intervjuer spelades in från 

30 personer varav 18 

kvinnor och 12 män, 

Storbritannien.  

Personerna upplever det 
positivt att genomföra flera 
livsstilsförändringar 
samtidigt då det underlättar 
hanterandet av sjukdomen. 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 7 ja 

Ågård, A., 
Ranjbar, V., & 
Strang, S. 

Diabetes in the 
shadow of 
daily life: 
factors that 
make diabetes 
a marginal 
problem.  

Practical 
Diabetes, 
2016, Sverige. 

Att undersöka patienters 
förmåga och motivation 
till följsamhet gällande 
livsstilsförändringar och 
medicinsk behandling 
och identifiera hur 
faktorerna påverkar 
personernas upplevelser 
och attityder av att leva 
med diabetes typ två. 

Kvalitativ studie där 

intervjuer genomfördes med 

24 deltagare varav 15 män 

och nio kvinnor, Sverige.  

Personerna upplever diabetes 
typ två som en belastning i 
vardagen men sjukdomens 
sätts i perspektiv till övriga 
livsaspekter och sjukdomar 
som orsakar oro och rädsla 
vilket underlättar 
hanteringen. 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 

Hood, G., 
Huber, J., 
Gustaffson, U., 

'With age 
comes wisdom 
almost always 

European 
Diabetes 
Nursing, 

Att belysa och beskriva 

äldre personer med 

Kvalitativ studie där 
semistrukturerade 
intervjuer tillämpades och 

Personerna pendlade mellan 
förnekelse och acceptans av 
sjukdomen men upplevde att 

Del 1: 4 ja 

 



 

 
 

Scambler, S., & 
Asimakopoulo
u, K. 

too late': older 
adults' 
experiences of 
T2DM. 

2009, 
Storbritannie
n. 

diabetes typ två 

upplevelser av att ha levt 

med sjukdomen i cirka 20 

års tid.  

spelades in med 31 deltagare 
varav majoriteten var män, 
Storbritannien.  

med tiden infanns en insikt, 
förberedelse och ökad 
förståelse för sjukdomens 
progression. 

Del 11: 8 
ja 

Phillips, A. Experiences of 
patients with 
type 2 diabetes 
starting insulin 
therapy.  

Nursing 
Standard, 20
07, 
Storbritannie
n. 

Att undersöka personer 
med diabetes typ två 
upplevelser av att påbörja 
insulinbehandling. 

Kvalitativ studie med 16 
deltagare varav åtta män 
och åtta kvinnor där 
intervjuer genomfördes och 
spelades in, Storbritannien.  

Personerna upplevde en 

oförståelse och rädsla till 

insättning av 

insulinbehandling och 

sjukdomens progression. 

Personerna kände dock att 

hanterandet av insulin inte 

hindrade dagliga livet och gav 

en ökad kunskap om 

sjukdomen.  

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 

Brobeck, E., 
Odencrants, S., 
Bergh, H., & 
Hildingh, C. 

Patients' 

experiences of 

lifestyle 

discussions 

based on 

motivational 

interviewing: a 

BMC 
Nursing, 
2014, Sverige. 

Att beskriva personers 

upplevelse av att 

diskutera 

livsstilsförändringar med 

primärvården utifrån en 

patientcentrerad metod.  

Kvalitativ studie, intervjuade 

16 deltagare varav tio män 

och sex kvinnor, Sverige. 

Personerna upplevde att ett 
ömsesidigt och jämlikt 
bemötande av sjuksköterskan 
bidrog till stärkt självkänsla 
och motivation till att 
genomföra 
livsstilsförändring.   

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 



 

 
 

qualitative 

study.  

Adolfsson, E., 
Starrin, B., 
Smide, B., & 
Wikblad, K. 

Type 2 diabetic 
patients' 
experiences of 
two different 
educational 
approaches -- 
a qualitative 
study.  

International 
Journal Of 
Nursing 
Studies, 
2008, 
Sverige. 

Att undersöka personers 

upplevelser av att delta i 

utbildningsprogram med 

flera deltagare eller 

erhålla individuell 

rådgivning och betydelsen 

för att leva med 

sjukdomen.  

Kvalitativ studie, 
semistrukturerad och 
inspelade intervjuer med 
innehållsanalys med 28 
deltagare, Sverige. 

Personerna upplevde en 
trygghet, tillit och gemenskap 
i samtal med andra personer 
med diabetes typ två samt 
insikt och kunskap om 
sjukdomens allvar. 
Individuella samtal skapade 
en obalans och frustration 
som medförde att personerna 
inte öppnade upp om 
sjukdomen lika väl. 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 

Oftedal, B., 

Karlsen, B., & 

Bru, E. 

Life values and 
self-regulation 
behaviours 
among adults 
with type 2 
diabetes.  

Journal Of 
Clinical 
Nursing,      2
010, Norge. 

Att undersöka personers 
upplevelser av hur 
livsvärderingar och hur 
dessa påverkar 
hanterandet av 
sjukdomen. 

Kvalitativ studie där 
intervjuer genomfördes av 
en fokusgrupp på 19 
deltagare deltog varav 12 
män och sju kvinnor, Norge.  

Personerna upplevde att 

livsvärderingarna hade ett 

starkt inflytande över 

förmågan att hantera 

sjukdomen, upprätthålla 

dagliga aktiviteter och utföra 

egenvårdsåtgärder.  

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 

Haltiwanger, 
E. P. 

Experience of 
Mexican-
American 
Elders with 
Diabetes: A 

Occupational 

Therapy In 

Health Care, 

2012, USA.  

Att få ökad insikt i hur 
psykosociala faktorer 
påverkar personers 
upplevelser av att leva 
med sjukdomen samt 
förmåga till egenvård och 

Kvalitativ och 
fenomenologisk studie där 
intervjuer gjordes i 
fokusgrupper bestående av 
24 deltagare, USA.    

Personerna upplevde att 
avsaknad av konkreta mål, 
bristfällig känsla av kontroll 
samt rädsla för att hamna i 
socialt utanförskap utgjorde 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 7 ja 



 

 
 

Phenomenolog
ical Study. 

genomförandet av 
livsstilsförändringar.   

hinder för att hantera 
sjukdomen.   

García, A. A., 
Brown, S. A., 
Horner, S. D., 
Zuñiga, J., & 
Arheart, K. L. 

Home-based 

diabetes 

symptom self-

management 

education for 

Mexican 

Americans 

with type 2 

diabetes.  

Health 
Education 
Research, 
2015, USA. 

Att undersöka 
personernas upplevelser 
gällande förståelse av 
sjukdomen och symtom 
samt påverkan på 
hanterandet av 
sjukdomen. 

Kvalitativ studie där 60 
personer deltog där 
majoriteten var kvinnor, 
USA.  

Personerna upplevde att ökad 
kunskap och förståelse om 
sjukdomens symtom och 
komplikationsrisk fungerade 
som viktig motivation för 
upprätthållandet av 
egenvårdsåtgärder. 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 

Beverly, E. A., 
Wray, L. A., 
LaCoe, C. L., & 
Gabbay, R. A. 

Listening to 
Older Adults' 
Values and 
Preferences for 
Type 2 
Diabetes Care: 
A Qualitative 
Study.  

Diabetes 

Spectrum, 

2014, 

Australien.  

Att undersöka personers 
värderingar och önskemål 
påverkar följsamheten 
och motivationen till 
behandling och 
livsstilsrekommendatione
r. 

Kvalitativ studie gjordes 
genom semistrukturerade 
intervjuer med 
fokusgrupper bestående av 
25 personer deltog varav 
majoriteten var kvinnor, 
Australien. 

Personerna förändrade med 
tiden synen på sjukdomen 
samt attityden kring 
hanterandet av sjukdomen 
och kom att tillämpa en friare 
och individuell tolkning.   

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 

Beverly, E., 

Penrod, J., & 

Wray, L. 

Living with 
type 2 
diabetes: 
marital 
perspectives of 
middle-aged 

Journal Of 
Psychosocial 
Nursing & 
Mental 
Health 

Att beskriva personer i 

parrelation upplever att 

psykosociala faktorer 

påverkar hanterandet av 

sjukdomen gällande 

Kvalitativ studie där 60 

personer deltog, 

jämnfördelat kvinnor och 

män, gick i fokusgrupper och 

Det är av avgörande betydelse 
att sjuksköterskan har 
kännedom samt förståelse om 
partners syn på livsstil och 
sjukdom då det inverkar på 
personen med diabetes typ 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 



 

 
 

 

and older 
couples.  

Services, 
2007, USA. 

glukoskontroll, 

välbefinnande och 

uppfattning om 

sjukdomen.  

intervjuer genomfördes, 

USA.  

två upplevelse och 
hanterande av sjukdomen. 

Suparee, N., 
McGee, P., 
Khan, S., & 
Pinyopasakul, 
W. 

Life-long 
battle: 
Perceptions of 
Type 2 
diabetes in 
Thailand.  

Chronic 
Illness, 2015, 
Thailand. 

Att beskriva 
uppfattningar hos 
diabetes typ två gällande 
utformandet av en 
individuell plan att 
tillämpa i det dagliga 
livet. 

Kvalitativ studie i 
fokusgrupper där 33 
personer deltog, 
semistrukturerade 
intervjuer, Thailand.  

Personerna upplever det som 
en livslång oro och stress att 
ha sjukdomen och en 
utmaning i att finna en 
individuell balans mellan 
hälso- och sjukvårdens krav 
och egenbestämmandet men 
det kvarstår en önskan om att 
leva ett friskt liv utan 
sjukdomen. 

Del 1: 4 ja 

 

Del 11: 8 
ja 


	Inledning
	Bakgrund
	Individen och diabetes typ två
	Omvårdnad vid diabetes typ två
	Teoretisk utgångspunkt - Egenvård

	Syfte
	Material och metod
	Design
	Urval och datainsamling
	Dataanalys
	Etiska överväganden

	Resultat
	Diskussion
	Metoddiskussion
	Resultatdiskussion

	Slutsatser
	Kliniska implikationer

	Referenser
	Bilagor
	Bilaga 1. Databassökning i CINAHL
	Bilaga 2. Granskningsprotokoll
	Protokoll för basala kvalitetskriterier för studier med kvalitativ metod
	Bilaga 3. Artikelmatris


