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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom och den mest 
förekommande folksjukdomen i Sverige. Att bli diagnostiserad med diabetes mellitus 
typ 2 innebär att patienter behöver göra livsstilsförändringar i det dagliga livet såsom 
att förändra kost och fysiska aktivitet. Om patienterna inte sköter rekommendationer 
och behandlingar som finns vid diabetes mellitus typ 2 kan komplikationer uppstå. 
Syfte: Var att beskriva patientens upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 2. 
Metod: En litteraturöversikt med 16 kvalitativa artiklar. Resultat: Resultatet visade 
att det fanns patienter som hade positiva samt negativa inställningar när de blev 
diagnostiserade. En del såg det som en möjlighet till förändring medan andra såg det 
mer som en börda. Flera patienter upplevde att kostförändringar var krävande på 
grund av att de behövde tänka på mycket och att de blev begränsade i sin vardag. Det 
framkom även att stöd från familj, omgivning samt sjukvårdspersonal var betydelsefull 
och att patienterna oroade sig över att bli stigmatiserade. Slutsats: 
Litteraturöversikten skapade en kunskap och fördjupning i hur patienter upplevde hur 
det var att leva med diabetes mellitus typ 2. Det framkom i litteraturöversikten att stöd 
från sjuksköterskan, familj och vänner underlättade de förändringar som uppstod och 
hanterbarheten av diabetes mellitus typ 2.  
 
 
Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, Kvalitativ artikelanalys, Litteraturöversikt, 
Livsstilsförändringar 
 
 
  



Patients experience to live with diabetes mellitus type 2.  
 
Summary 
 
Background: Diabetes mellitus type 2 is one of the most common chronic disease in 
Sweden. When a patient gets diagnosed with diabetes mellitus type 2 it could mean a 
lot of lifestyle changes. If the patients don´t look after their disease with the 
recommendations and treatments that are presented to them they can get 
complications. Aim: Was to describe patients experience to live with diabetes mellitus 
type 2.  Method: The method was a literature review with 16 qualitative articles. 
Result:  The result revealed that there were some patients that had a positive attitude 
towards getting the diagnosis, then there were others that had a negative attitude. 
Some patients saw it as an opportunity for change meanwhile others saw it as a burden 
and that it was a lot to think about. The result also revealed that support from family, 
friends and nurses was important and that the patients were worried what others may 
think of them. Conclusion: The literature review created a knowledge and an 
understanding of how patients experienced how it was to live with diabetes mellitus 
type 2. The literature review showed that support from nurses, family and friends 
facilitated the changes that occurred and manageability of diabetes type 2. 
 
Keywords: Diabetes mellitus type 2, Lifestyle changes, Literawasture review, 
Qualitative article analysis
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Inledning 

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom samt den mest förekommande 
folksjukdomen i Sverige (Socialstyrelsen, 2009) och år 2016 var det cirka 500 000  
personer som levde med diabetes mellitus typ 2 (International Diabetes Federation, 
2017). Det är fler män än kvinnor som blir diagnostiserade med diabetes mellitus typ 
2 (Eliasson & Boström, 2006). Att bli diagnostiserad med en kronisk sjukdom kan 
innebära livsstilsförändringar i det dagliga livet, vilket kan påverka patienten både 
positivt och negativt (Öhman, Söderberg & Lundman, 2003). Däremot kan en god 
omvårdnad för en patient med diabetes mellitus typ 2 öka känslan av välbefinnande 
och livskvalité (Saatci et al., 2010; Ghanbari, Parsa-Yekta, Roushan & Lekab, 2005).  
 

Bakgrund 

Diabetes mellitus typ 2 

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av insulinresistens 
av cellerna samt nedsatt produktion av insulin i bukspottkörteln. Kroppens celler kan 
därför inte reglera glukoshalten i blodet, då glukos behöver insulin för att komma in i 
cellerna, vilket leder till för höga glukoshalter i blodet (Alberti & Zimmet, 1998). 
Läkemedel används för att behandla glukosnivån i blodet, minska symtomen och 
förebygga komplikationer (Socialstyrelsen, 2017). Medicinsk behandling för diabetes 
mellitus typ 2 finns i tablettform samt insulininjektioner (World Health Organization, 
2017). För att förhindra uppkomsten och behandla diabetes mellitus typ 2 kan 
patienten utöver läkemedelsbehandling förändra sin livsstil (World Health 
Organisation, 2017; Socialstyrelsen, 2017). Livsstilsfaktorer och miljöfaktorer som 
påverkar diabetes mellitus typ 2 är hög ålder, fysisk inaktivitet, ärftlighet, kost, rökning 
och övervikt (World Health Organisation, 2017; Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 
2004). 

Livsstilsförändringar 

Livsstilsförändringar har en betydelse för patienterna och kan vara ett alternativ för att 
minska medicineringen samt för att förebygga komplikationer som diabetes mellitus 
typ 2 kan medföra (Munter, 2010; Swanlund, Metcalfe & Hesek-Hale, 2008). Dessa 
livsstilsförändringar kan innefatta fysisk aktivitet, kost, tobaksavvänjning och 
uteslutning av alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2017; World Health Organisation, 
2017). Enligt Nelson, Reiber och Boyko (2002) är livsstilsförändring av kost och fysisk 
aktivitet det som patienter med diabetes mellitus typ 2 upplever är svårast. Detta kan 
enligt Vermunt et al., (2013) bero på olika socioekonomiska förutsättningar där 
omgivningen negativt påverkar patientens kostvanor och fysiska aktivitet. 
 
Vid kostförändringar kan det behövas ske en anpassning i hemmet gällande kosten, 
vilket i sin tur kan påverka familjen (Guell, 2011). Ett stöd från omgivningen har visat 
sig hjälpa patienten att kunna hantera sina kostförändringar (Boehm, Schlenk, Funnel, 
Powers & Ronis, 1997).  
 
Fysisk aktivitet har en betydelse vid diabetes mellitus typ 2, då muskelcellernas upptag 
av glukos ökas och insulinresistensen minskas (Sigal, Kenny, Wasserman & Castaneda-
Sceppa, 2006). Regelbunden fysisk aktivitet är värdefullt för en patient med diabetes 
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mellitus typ 2 i ett förebyggande syfte samt i behandlingssyfte (Tuomilheto et al, 2001; 
Knowler et al, 2002). 
 

Komplikationer vid misskött diabetes mellitus typ 2 

Komplikationer kan uppkomma om diabetes mellitus typ 2 missköts (Whittemore, 
Melkus & Grey, 2005). Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste orsaken för att 
utveckla njursjukdomar, ögonkomplikationer, fotsår, amputation av en extremitet 
(Blair, 2016; Whittemore et al., 2005), stroke och hjärt- och kärlsjukdomar (Blair, 
2016). Ytterligare komplikationer som kan uppstå om patienten missköter 
rekommendationerna är neuropati i sensoriska- och motoriska nerver, myrkrypningar 
och bortfall av reflexer i nedre extremiteter. Detta i kombination med nedsatt 
blodcirkulation ökar risken för bland annat sår och kan leda till minskad upplevelse av 
smärta och känsel (Blair, 2016). Vid misskötsel av behandling och följsamhet till 
rekommendationer kan diabetes mellitus typ 2 öka risken för en förtidig död (Eliasson 
& Boström, 2006). Därför är behandlingen och rekommendationerna kring diabetes 
mellitus typ 2 en del för att motverka framtida komplikationer (Rintala, Jaatinen, 
Paavilainen & Åstedt-Kurki, 2013; Eliasson & Boström, 2006; Whittemore et al., 
2005). 
 

Sjuksköterskans roll vid omvårdnad av diabetes mellitus typ 2 

Omvårdnad vid diabetes mellitus typ 2 har en betydande del för att bland annat 
motverka framtida komplikationer (Rintala et al, 2013). Sjuksköterskans ansvar i 
arbetet med en patient som har diabetes mellitus typ 2 är att främja hälsa, förebygga 
ohälsa och sjukdom (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan bör arbeta 
utifrån ett helhetsperspektiv samt att omvårdnaden anpassas utifrån patientens 
förutsättningar och behov (Svensk Sjuksköterskeförening, 2017). Patienten blir mer 
delaktig i sin vård om patienten får kunskap gällande symtom, behandling och råd 
(Insulander & Björvell, 2013). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) har patienten rätt 
att få information gällande sitt hälsotillstånd och de behandlingsmetoder som finns. 
Dessa metoder kan vara att kontrollera blodsockret, fysisk aktivitet, regelbundna 
fotkontroller, kostförändringar och tobaksavvänjning (Jones, Berard, MacNeill, 
Whitham & Yu, 2013). För att patienten ska ha möjlighet att kontrollera glukosnivån i 
blodet används blodsockermätare och patienten kan ta ett blodprov för att se hur 
glukoshalten har legat under en längre tid (Socialstyrelsen, 2017). Patientundervisning 
är en del av omvårdnaden då patienten får ta del av information om sin sjukdom 
(Insulander & Björvell, 2013). Sjuksköterskan bör därför ha god kunskap om diabetes 
mellitus typ 2 och om hur patientens vardagssituation ser ut, för att ge 
individanpassade råd (Insulander & Björvell, 2013). 
 

Teoretisk referensram 

Dahlberg & Segesten (2010) beskriver livsvärld utifrån hur patienten förhåller sig till 
sin sjukdom, omgivning och till sig själv. För att på bästa möjliga sätt kunna redogöra 
för patientens upplevelse används livsvärldsperspektivet. Dahlberg & Segesten (2010) 
menar också att vårdande utifrån livsvärldsperspektivet måste grundas på förståelsen 
om hur sjukdomen har effekt på upplevelsen av mening och sammanhang i patientens 
livsvärld. Sjuksköterskan bör vara vetenskapligt medveten och ha fokus på patientens 
livsvärld och förstå hur sjukdom, lidande, hälsa och vårdande påverkar patienten i 
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dennes livssammanhang, i syfte att sjuksköterskan bör stärka och stödja patienten. 
Meningen med vårdande är att patientens hälsoprocess bör förstärkas för att patienten 
ska uppleva hälsa och välbefinnande. Patientperspektivet är en stadig utgångspunkt, 
detta eftersom sjuksköterskan bör ha förståelse för hur patienten upplever sin 
situation. Sjuksköterskan besitter kunskap kring sjukdomen, dock är det enbart 
patienten som vet hur hon eller han upplever sjukdomen. Det är utifrån patientens 
upplevelse av sjukdom och situation som sjuksköterskan kan ge patienten en optimal 
vård, som bör vara anpassad utifrån individens behov och förutsättningar. För att ta 
hänsyn till en patients livsvärld bör sjuksköterskan ha förståelse för hur patienten 
upplever sin egen situation, det vill säga hur patienten ser på sin sjukdom och vad som 
kan göras för att patienten ska uppleva välbefinnande. Sjuksköterskan bör försöka att 
få en uppfattning om patientens livsvärld och försöka förstå hur diabetes mellitus typ 
2 kan ge en inverkan på vardagen. När sjuksköterskan har tagit del av patientens 
upplevelser kan nu en hälsoprocess inledas för att skapa mening, kraft och hopp för en 
god hälsa (Dahlberg & Segesten, 2010). 
 

Problemformulering 

Varje år ökar antalet som insjuknar i diabetes mellitus typ 2 i Sverige (International 
Diabetes Federation, 2017). Diabetes mellitus typ 2 påverkas av olika faktorer såsom 
hög ålder, fysisk inaktivitet, ärftlighet, kost, rökning och övervikt (World Health 
Organisation, 2017; Wild et al., 2004). Det krävs egenvård, livsstilsförändringar samt 
eventuell medicinering av diabetes mellitus typ 2 för att undvika komplikationer som 
kan uppstå (Swanlund et al., 2008; Whittemore et al,. 2005). Att få diagnosen kan leda 
till både fysiska såsom psykiska konsekvenser för patientens livsvärld (Dahlberg & 
Segersten, 2010). Sjuksköterskan har en roll att ge stöd och råd till patienter med 
diabetes mellitus typ 2 (Dahlberg & Segersten, 2010). Denna litteraturöversikt 
undersöker patientens upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 2 för att öka 
förståelsen och kunskapen hos sjuksköterskan. Detta för att sjuksköterskan bör kunna 
ge bra stöd och god omvårdnad vid mötet med en patient med diabetes mellitus typ 2. 
 

Syfte 

Syftet var att beskriva patientens upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 2 

Material och metod 

Design 

Designen som valdes var en litteraturöversikt med kvalitativa artiklar. Detta för att 
individens uppfattning och upplevelse av diabetes mellitus typ 2 beskrevs (Polit & 
Beck, 2012). Det valdes en induktiv ansats, vilket innebar att erfarenheter och 
upplevelser om det valda ämnet samlades in från artiklarna för att en slutsats sedan 
kunde dras (Priebe & Landström, 2012). 

Datainsamling 

Till datainsamlingen användes databaserna CINAHL och Pubmed, där återfanns 
artiklar med fokus på omvårdnad (Ebsco Health, 2017) och medicin (Ebsco Host, 
2017). Sökord valdes utifrån syftet för litteraturöversikten (Friberg, 2017).  
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Sökorden i CINAHL var: Diabetes type 2, qualitative stud*, patient*, interview, life 
och experience. 
I Pubmed användes sökorden: Diabetes mellitus type 2, qualitative stud*, experience, 
type 2 diabetes, living, live (Se bilaga 1).  
Sökorden genomfördes i en boolesk sökteknik för att utöka eller avgränsa resultatet 
(Östlundh, 2012). Sökorden sattes ihop med varandra och tillsammans med AND. 
Trunkering användes för att utöka sökningen (se bilaga 1).  
 

Urval  

Inklusionskriterierna var män och kvinnor över 18 år, artiklar från hela världen, 
artiklar som var skrivna på engelska, var kvalitativa, peer reviewed, skrivna mellan år 
2007-2017 och även patienter med diabetes mellitus typ 2 som var insulinbehandlade, 
tablettbehandlade och kostbehandlade. Vidare inkluderades dessutom patienter som 
hade fler sjukdomar än endast diabetes mellitus typ 2. Exklusionskriterierna var 
patienter med diabetes mellitus typ 1 eftersom det var en annan diagnos och 
behandling (Alberti & Zimmet, 1998).  
 
Först valdes relevanta rubriker ut, därefter granskades abstrakten. Det var 1177 
abstrakt som granskades totalt (se bilaga 2). Om syftet reflekterades i abstraktet 
genomgicks hela artikeln noggrant. Det var 176 artiklar som lästes i fulltext. Alla 
artiklar var skrivna på engelska och översattes till svenska för att artiklarna skulle 
uppfattas rätt. Artiklarna granskades genom att läsa om det fanns en tydlig 
problemformulering och om metoden och resultatet hade en koppling till syftet i 
studien (Friberg, 2017). Alla artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning enligt 
hälsohögskolans kvalitetsgranskningsmall (se Bilaga 3). För att artiklarna skulle bli 
godkända krävdes det att artiklarna klarade kvalitet granskaningsmallens hela första 
del som bestod av bakgrund, urval och syfte. Artiklarna behövde även klara ungefär 
fem av åtta frågor i del två som bestod av kvalitet och tillförlitlighet. Det var 16 artiklar 
som klarade kvalitetmallens granskning och tog sig till resultatet. En artikel 
exkluderades efter kvalitetsgranskningsmallen då inget etiskt godkännande och 
uppmärksammande av frågan fanns. 
 

Dataanalys 

Analys av data utfördes med hjälp av Fribergs (2017) modell som innehöll fem steg. 
Enligt Friberg (2017) var det första steget att få en översiktlig uppfattning om vad 
artiklarna handlade om. Detta utfördes genom att artiklarnas abstrakt lästes flera 
gånger enskilt och sedan i grupp, för att det sedan skulle föras en diskussion om 
innehållet var relevant. Steg nummer två i modellen handlade om att hitta nyckelfynd 
(Friberg, 2017) vilket utfördes efter att artiklarna hade diskuterats i grupp, då 
markerades nyckelfynd ut ur resultatet från varje artikel i olika färger för att skapa 
olika huvudteman. Steg nummer 3 handlade om att få en översikt i det bearbetade 
materialet genom en sammanställning av materialet som hittades (Friberg, 2017). 
Detta utfördes genom en tabell där varje markerat urklipp sattes in för att få ett bättre 
helhetsperspektiv av vad som skulle analyseras. När tabellen var gjord och ett bättre 
helhetsperspektiv hade fåtts dokumenterades likheter och olikheter vilket enligt 
Frigberg (2017) var steg nummer fyra i modellen. Här skapades nya huvudteman 
genom att nyckelfynden som var färgmarkerade klipptes ut. Enligt Friberg (2017) var 
det betydelsefullt att fokus låg på syftet då andra intressanta sidospår kunde göra att 
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forskningsfrågan tappades. Det sista och femte steget handlade om att sammanfatta 
resultatet vilket även utfördes (Friberg, 2017).  

Etiska överväganden 

Det skapades ingen direktkontakt med några patienter, utan tidigare forskning 
användes. De etiska principerna behandlades för att bibehålla individens värde och 
rättigheter (Polit & beck, 2012). I litteraturöversikten användes endast artiklar som var 
etiskt granskade av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Det behövdes 
inte något etiskt godkännande, dock var det av stort värde att den etiska frågan 
uppmärksammades (Kjellström, 2017). Hälsohögskolans kvalitetsgranskningsmall 
användes i litteraturöversikten där det fanns en specifik fråga gällande etiskt 
förhållningssätt i artikeln. Ett krav för att artiklarna skulle gå med i litteraturöversikten 
var att artiklarna skulle svara ja på den etiska frågan i kvalitetgranskningsmallen. För 
att minska antalet feltolkningar diskuterades olika tolkningsmöjligheter. 
Förförståelsen innan denna litteraturöversikt kom från universitetsstudier och 
arbetslivserfarenheter. Förförståelsen var att patienterna ansåg att det var omständligt 
att leva med diabetes mellitus typ 2. Det var viktigt att förförståelsen inte skulle 
påverka resultatet. Litteraturöversikten skrevs därför med ett öppet synsätt 
(Henricson, 2017a).  

Resultat 

Patienternas upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ 2 presenterades genom 
sex huvudteman (se tabell 1).  
 
Tabell 1: Denna figur beskriver vilka litteraturöversiktens huvudteman och teman blev. 

Huvudteman 

Att bli diagnostiserad  

Att göra livsstilsförändringar 

Rädsla för komplikationer 

Stöd från familj och omgivning 

Oro för stigmatisering 

Sjuksköterskans och vårdens betydelse för patienten 

 

Att bli diagnostiserad  

Det fanns patienter som upplevde diagnostiseringen av diabetes mellitus typ 2 som en 
positiv vändning i livet, vilket gav möjlighet att göra livsstilsförändringar (Kneck et al., 
2011; Yamakawa & Makimoto, 2007), medan andra patienter påverkades negativt 
(Castro Sanchez & Avila-Ortiz, 2013; Manderson & Kokanovic, 2009). De som 
påverkades negativt blev chockade, hamnade i förnekelse, blev misstrodda, blev 
deprimerade, kände skuld och fick känsla av att de var värdelösa (Castro Sanchez & 
Avila-Ortiz, 2013; Manderson & Kokanovic, 2009). De patienter upplevde vardagen 
som annorlunda efter diagnostiseringen jämfört med innan (Kneck, Klang & 
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Fagerberg, 2011). Det var nya prioriteringar och patienterna var tvungna att ändra sin 
livsstil när de exempelvis skulle resa utomlands eller åka på jobbresor (Yamakawa & 
Makimoto, 2007). Det var vanligt att patienter inte utförde livsstilsförändringar till de 
blev diagnostiserade (Yamakawa & Makimoto, 2007).  
 

Att göra livsstilsförändringar 

Ökad fysisk aktivitet och bättre matvanor fick patienterna att uppleva sin fysiska och 
psykiska hälsa bättre. Då motiverades patienterna mer till att förändra sin livsstil och 
skapa en god egenvård (Malpass et al, 2009). 
 
Diabetes mellitus typ 2 påverkade patienterna på olika sätt exempelvis hur patienterna 
skulle hantera diabetes mellitus typ 2 på deras arbetsplats och hur de skulle förändra 
matvanorna (Rasmussen, Maindal, Livington, Dunning & Lorentzen, 2015; Greenfield, 
Gilles, Porter, Shaw & Willies, 2011; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010; Mathew, Peden & 
Rowels, 2009). Patienterna tyckte att de flera gånger fick tänka sig för vid kostintag för 
att bland annat hålla en jämn blodsockernivå (Ahlin & Billhult, 2012; Mathew, 
Gucciardi, De Melo & Barata, 2012; Smide & Hörnsten, 2009), och att kosten var en 
komplex situation i vardagen (Castro-Sanchez & Avila-Ortiz, 2013; Ahlin & Billhult, 
2012; Matthews, Peden & Rowles, 2009; Smide & Hörnsten, 2009). Patienterna ansåg 
även att kostförändringar var omständliga på grund av nya riktlinjer för ingredienser i 
kosten, såsom frukt och grönt (Castro-Sanchez & Avila-Ortiz, 2013). Kosten upplevdes 
som svårhanterlig vid situationer där patienten begränsade sin kost i sällskap med 
andra människor (Ahlin & Billhult, 2012; Manderson & Kokanovic, 2009; Matthews et 
al., 2009; Smide & Hörnsten, 2009). Patienterna upplevde att dessa begränsningar 
ledde till en förändrad självbild och identitet (Manderson & Kokanovic, 2009). 
 
Tillämpningen av fysisk aktivitet i deras egenvård upplevdes olika av patienterna 
(Malpass et al., 2009). En del patienter upplevde fysisk aktivitet som en börda och 
psykiskt påfrestande som de ville undvika i vardagen. Andra upplevde det som 
motiverande och en ökad känsla av välbefinnande (Malpass et al., 2009). Enligt 
patienterna var det inte rättvist att de utövade fysisk aktivitet när andra människor inte 
behövde det (Ahlin & Billhult, 2012; Oftadal et al., 2010; Malpass et al., 2009; Smide 
& Hörnsten, 2009). Patienterna ville dessutom undvika fysisk aktivitet eftersom de 
tyckte att gymkort var kostsamt, samt att de var rädda för att skada sig. De ville inte 
heller jämföra sig med människor som var i “bra form” (Ahlin & Billhult, 2012; Oftadal 
et al., 2010; Malpass et al., 2009; Smide & Hörnsten, 2009). Patienterna associerade 
fysisk aktivitet i en allmän miljö med “smala” människor, detta resulterade i att 
patienterna blev sårade (Ahlin & Billhult, 2012; Oftadal et al., 2010). Patienterna 
påstod att detta bara var påhittade orsaker på grund av att de inte ville börja med sin 
fysiska aktivitet (Ahlin & Billhult, 2012; Oftadal et al., 2010). Andra patienter blev mer 
motiverade till fysisk aktivitet då de såg fysisk aktivitet som en kompensation för 
medicinering och kost (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012; Malpass et al., 
2009). Fysisk aktivitet påverkade patienternas livsstil på ett positivt sätt enligt 
patienterna (Yamakwa & Makimoto, 2007). 
 

Rädsla för komplikationer 

Patienter beskrev en oro inför att leva med diabetes mellitus typ 2 och de 
komplikationer som kunde tillkomma (Browne, Ventura, Mosely & Speight, 2013). 
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Patienter upplevde bland annat sorg, skuld och brist på acceptans på grund av 
komplikationerna som tillkom av diabetes mellitus typ 2 (Manderson & Kokanovic, 
2009). Patienterna började hantera sin diabetes mellitus typ 2 bättre när de insåg vad 
ett högt blodsocker kunde leda till för komplikationer, såsom amputationer eller en för 
tidigt död (Malpass et al., 2009). Patienterna ansåg att de var tvungna att följa 
behandlingen varje dag för att kringgå komplikationer som de hade en rädsla för att få 
(Matthews et al., 2009; Malpass et al., 2009). 
 

Stöd från familj och omgivning 

Familjen var en motiverande och betydelsefull faktor för patienter med diabetes 
mellitus typ 2 (Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 2010). De var en stor del för att 
förändring av livsstil skulle ske samt att familjen blev en drivkraft till egenvård 
(Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 2010). Familjen och omgivningen uppfattades 
som ett stöd för patienten då patienten upplevde att de visade en medkänsla över 
situationen och att de var observanta på patientens hälsotillstånd (Matthews et al., 
2012; Moser, Van der Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2007; Yamakawa & 
Makimoto, 2007). Vissa patienter upplevde motivation att hantera sin diabetes 
mellitus typ 2 för att kunna vara tillsammans med sin familj (Rasmussen et al., 2015; 
Oftedal et al., 2010). Andra patienter upplevde sig själva som isolerade från 
omgivningen (Ahlin & Billhult, 2012; Kneck, Klang & Fagerberg, 2012; Matthews et al., 
2009; Greenfield et al., 2011; Malpass et al., 2009). Upplevelsen av utanförskapet 
visade sig främst vid måltider med familjen då mat och dryck inte var anpassad för en 
patient med diabetes mellitus typ 2 (Greenfield et al., 2011; Malpass et al., 2009). 
Andra patienter uppfattade omgivningen som dömande och ovilliga till hjälp, 
framförallt vid kosthållning och viktkontroll (Browne, et al., 2013). 
 

Oro för stigmatisering 

Patienter uttryckte en skräck och oro för att bli dömda och stigmatiserade av sin 
omgivning (Rasmussen et al., 2015; Ahlin & Billhult, 2012; Oftedal et al., 2010; Savage, 
Dabkowski & Dunning, 2009). Patienter kände att de blev utsatta på gymmet, arbetet, 
sociala sammanhang, inom vården samt bland familj och kompisar (Rasmussen et al., 
2015; Ahlin & Billhult, 2012; Oftedal et al., 2010; Savage et al., 2009). De upplevde 
utsattheten eftersom att de antog att omgivningen associerade diabetes mellitus typ 2 
med att patienterna var lata, överviktiga och att det var patienternas fel att de fick 
diabetes mellitus typ 2 (Rasmussen et al., 2015; Ahlin & Billhult, 2012; Savage et al., 
2009; Oftedal et al., 2010). De uttalanden som kom från patienternas vänner eller 
arbetskollegor rörde sig oftast om att de ansåg att patienterna inte skötte sin 
behandling på rätt sätt (Rasmussen et al., 2015; Oftedal et al., 2010). De kunde ge 
anmärkningar på matvanorna eller att de inte utövade någon fysisk aktivitet. Detta gav 
en känsla av stigmatisering eller att de kände sig annorlunda (Rasmussen et al., 2015; 
Oftedal et al., 2010). Det var inte bara vänner som dömde patienterna enligt dem 
själva, utan även personal från sjukvården (Browne et al., 2013). De uppfattade att 
personalen inte gav dem uppmuntran och tröst för att hjälpa patienterna att ändra på 
deras beteende (Browne et al., 2013). Patienterna ansåg att sjukvårdspersonalen 
inriktade sig på patienternas misslyckanden (Browne et al., 2013). 
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Sjuksköterskan och vårdens betydelse för patienten 

Patienterna påstod att sjuksköterskorna hade en betydelse för dem i deras dagliga 
situation med deras diabetes mellitus typ 2 (Rasmussen et al., 2015; Greenfield et al., 
2011; Oftedal et al., 2010). Patienter upplevde att sjuksköterskans förslag, 
undervisning samt vägledning kring egenvård var av stort värde (Moser et al., 2007). 
Med hjälp av sjuksköterskans stöd kunde förändring ske i vardagen (Kneck et al., 2012; 
Greenfield et al., 2011; Oftedal et al., 2010; Rasmussen et al., 2015; Matthews et al., 
2009). Patienterna kände att vården var ett hjälpmedel som de hade möjlighet att 
återvända till vid behov, dock att vården skulle vara individanpassad och lättillgänglig 
(Kneck et al., 2011). Relationen mellan patienten och sjuksköterskan hade en 
betydelse, om relationen var bra genomfördes oftast behandlingen (Rasmussen et al., 
2015; Kneck et al., 2012; Greenfield et al., 2011; Oftedal et al., 2010; Matthews et al., 
2009).  
Andra patienter hade dåliga och negativa erfarenheter av vården (Rasmussen et al., 
2015; Kneck et al., 2012; Matthews et al., 2009; Savage et al., 2009; Smide & Hörnsten, 
2009). Patienterna upplevde en känsla av frustration samt en känsla av att situationen 
var ohanterlig på grund av bristande information gällande diabetes mellitus typ 2 som 
sjukdom (Rasmussen et al., 2015; Savage et al., 2009; Matthews et al., 2009). 
Patienterna ansåg att det var bristande information kring livsstilsförändringar, 
konsekvenser av misskött diabetes mellitus typ 2, rekommendationer för att minska 
risken för komplikationer samt vad bland annat behandlingen innebar och vad 
medicineringen hade för effekt och biverkning (Rasmussen et al., 2015; Savage et al., 
2009; Matthews et al., 2009). Patienter ansåg att vårdpersonalen enbart satte 
problemet och sjukdomen i fokus istället för att sätta patienten och dess frågor och 
besvär i fokus (Kneck et al., 2011). Denna typ av känsla uppstod mer med personal som 
inte var specialiserade inom diabetes mellitus (Kneck et al., 2011). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Endast kvalitativa artiklar valdes i denna litteraturöversikt då syftet var att undersöka 
patienternas upplevelser (Henricson, 2017b). Att artiklarna som valdes endast hade 
samma design stärker trovärdigheten (Henricson, 2017b). Litteraturöversikt hade en 
induktiv analysmetod vilket ofta användes för att fenomen med en kvalitativ design 
skulle förstås (Polit & Beck, 2010).  
 
Databaserna CINAHL och PubMed användes eftersom de var två databaser som 
fokuserade på omvårdnad (Ebsco Health, 2017) och medicin. Detta passade därför till 
denna litteraturöversikt (Ebsco Host, 2017). Att databaserna fokuserde på omvårdnad 
gav en säkrare trovärdighet enligt Henricson (2017b). Att endast två databaser 
användes kunde vara en svaghet och påverka resultatet eftersom alla artiklar som 
kunde ha funnits i andra databaser inte framkom, däremot om flera databaser hade 
använts hade förmodligen flera artiklar till litteraturöversikten hittats vilket kunde ha 
utökat resultatet (Henricson, 2017b).  
 
De sökord som användes till litteraturöversikten var relevanta då de utgick ifrån syftet 
(Henricson, 2017b). Olika sökord användes i de olika databaserna för att få en så bred 
sökning som möjligt. Det framkom även nya sökord i efterhand med hjälp av att 
sökorden kombinerades. Flera artiklar uteslöts bara när det söktes efter diabetes type 
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2 eftersom flera artiklar hade rubriken type 2 diabetes. Detta sökord användes i en av 
databaserna för att få en större bredd på sökningen samt att trunkering användes för 
att få en mer bred sökning. Artiklarna begränsades inte till ett visst land utan artiklar 
från hela världen användes, vilket gav ett mer utbrett resultat och gjorde att 
litteraturöversikten kunde överföras i hela världen. Alla artiklar som användes var peer 
reviewed, vilket stärkte trovärdigheten hos artiklarna då de var bedömda som 
vetenskapliga när de hade blivit peer reviewed (Henricson, 2017b). 
Inklusionskriterierna för litteraturöversikten var flera och det som kunde exkludera en 
artikel var om den handlade om patienters upplevelse vid diabetes mellitus typ 1, 
eftersom syftet i denna litteraturöversikt var att beskriva patientens upplevelse av att 
leva med diabetes mellitus typ 2. Valet att exkludera diabetes mellitus typ 1 var för att 
det var en annan diagnos och en annan behandling (Alberti & Zimmet, 1998).  
 
Pålitligheten och kvalitén hos artiklarna som valdes var goda då hälsohögskolans 
kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 3) genomfördes på alla artiklar. Resultatets 
trovärdighet ökade då de artiklar som valdes inte var äldre än tio år gamla vilket stärkte 
litteraturöversikten. Förr gick det inte att behandla diabetes mellitus typ 2 och därför 
dog fler patienter (Ericson & Ericson, 2013). Med tanke på detta var därför åldern på 
artiklarna betydelsefull eftersom upplevelsen samt informationen kring diabetes 
mellitus typ 2 hade förändrats. Ännu en orsak till att resultatets trovärdighet ökade var 
för att denna litteraturöversikt endast hade använt sig av primärkällor och att 
artikelförfattarna som intervjuade deltagarna även var de som skrev artikeln (Polit & 
beck, 2012).  
 
Artiklar som valdes var på engelska och översattes sedan till svenska. Detta medförde 
en risk att resultatet kunde uppfattas fel eftersom det fanns svåra ord i artiklarna. Det 
var lätt att en persons enskilda översättning av materialet samt föregående kunskap 
kunde ge en inverkan på analysresultatet, vilket kunde göra att det inte stämde överens 
med det som beskrevs i artiklarna (Polit & Beck, 2010). För att antalet feltolkningar 
inte skulle uppkomma diskuterades olika tolkningsmöjligheter, eftersom det ökade 
litteraturöversiktens trovärdighet (Henricson, 2017b). För att pålitligheten och 
trovärdigheten för resultatet skulle förstärkas granskades artiklarna i början enskilt för 
att en egen uppfattning skulle skapas. Sedan granskades artiklarna tillsammans och 
sedan diskuterades uppfattningarna och för att förutfattade meningar inte skulle 
förekomma. Ett exempel var att i resultatet hade samma författare använts två gånger 
(Kneck, Klang & Fagerberg, 2011; Kneck, Klang & Fagerberg, 2012). Detta kunde vara 
negativt då artikelförfattarnas perspektiv och synsätt kunde ha påverkat de två 
artiklarna som de hade skrivit. Detta i sin tur kunde även påverka resultatet, men 
eftersom dessa två artiklar endast stärkte vad andra artiklar sade, så ansågs inte deras 
synsätt ha påverkat litteraturöversiktens resultat. För att förförståelsen inte skulle 
påverka resultatet diskuterades och reflekterades de olika förförståelserna som fanns 
innan och de lades sedan åt sidan när litteraturöversikten skrevs. När 
litteraturöversikten var klar lästes den igenom och förförståelsen fanns i åtanke för att 
undersöka att de tankar och värderingar som fanns inte kom med.  
  
Metoden i litteraturöversikten var tillräckligt tydlig och litteraturöversikten kunde 
göras om på nytt genom att läsa metoden, vilket stärkte resultatets trovärdighet 
(Henricson, 2017b). 
 
Den forskningsetiska frågan uppmärksammades även. Alla artiklar var tvungna att 
svara ja på frågan om den etiska frågan togs upp i artiklarna, samt om de var godkända 
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i kvalitetsgranskningprotokollet (se bilaga 3) för att komma med i resultatet. En artikel 
exkluderades då den inte svarade ja på denna fråga.   
 

Resultatdiskussion 

Resultatet svarade på litteraturöversiktens syfte att beskriva patientens upplevelse av 
att leva med diabetes mellitus typ 2. Huvudteman som framkom i resultatet var att bli 
diagnostiserad, att göra livsstilsförändringar, rädsla inför komplikationer, oro för 
stigmatisering och sjuksköterskans och vårdens betydelse för patienten.  
 
I föreliggande litteraturöversikt var patienternas olika uppfattningar om att leva med 
diabetes mellitus typ 2 framträdande. Det som betonades var patienternas olika 
upplevelser kring livsstilsförändringar gällande bland annat kost och fysisk aktivitet. 
De huvudfynd som diskuterades var bland annat livsstilsförändringar och 
omgivningens roll och betydelse. 
 
I resultatet framkom livsstilsförändringar som påverkade patienternas liv positivt och 
var som en kompensation av medicinering, såsom fysisk aktivitet och 
kostförändringar. Detta återfanns i bakgrunden då det beskrevs att fysisk aktivitet 
underlättade vid diabetes mellitus typ 2 (Sigal, Kenny, Wasserman & Castaneda-
Sceppa, 2004) och fungerade som förebyggande syfte samt i behandlingssyfte 
(Tuomilheto et al., 2001; Knowler et al., 2002). I föreliggande litteraturöversikt 
framkom det att patienter ansåg att livsstilsförändringar var svårhanterliga och att 
omgivningen kunde påverka utförandet av livsstilsförändringarna negativt. Detta 
kunde återkopplas till Vermunt et al., (2013) som menar att patienterna kunde 
påverkas negativt av sin omgivning gällande kost och fysisk aktivitet. Nelson, Reiber 
och Boyko (2002) stödjer även resultatet då de menade att patienter med diabetes 
mellitus typ 2 upplevde förändring av kost och fysisk aktivitet var svårast. I resultatet 
framkom det dessutom att patienter upplevde en del höga kostnader när det gällde till 
exempel införskaffandet av gymkort. Detta i sin tur kunde återigen återkopplas till 
bakgrunden där Vermunt et al., (2013) beskrev att olika socioekonomiska 
förutsättningar kunde påverka patientens kostvanor och fysiska aktivitet.  
 
I resultatet ansåg patienterna att hanteringen av diabetes mellitus typ 2 underlättade 
avsevärt med hjälp och information av sjuksköterskan. Patienterna blev mer 
motiverade då de informerades och fick stöd av omgivningen samt sjuksköterskan som 
gjorde att egenvården förbättrades. De poängterade även att individanpassad vård var 
av stort värde när det handlade om att förbättra egenvården. Detta återkopplades till 
bakgrunden där Insulander och Björvell (2013) menade att patienten blev mer delaktig 
i sin vård om patienten fick kunskap gällande symtom, behandling och råd. I resultatet 
upplevde dock en del andra patienter frustration kring brist på information och 
patientundervisning av sjuksköterskan. Patienter upplevde också att vårdpersonalen 
enbart satte problemen och sjukdomen i fokus istället för att sätta patienten och dess 
frågor och besvär i fokus. I bakgrunden beskriver Svensk Sjuksköterskeförening (2017) 
att man borde arbeta utifrån ett helhetsperspektiv och att omvårdnaden borde 
anpassas utifrån patientens förutsättningar och behov.  
 
Den teoretiska referensramen för denna litteraturöversikt var livsvärldsperspektivet av 
Dahlberg & Segersten (2010). De påstod att vårdande utifrån livsvärldsperspektivet 
borde grundas på förståelse om hur sjukdomen hade effekt på upplevelsen av mening 
i patientens livsvärld. I Resultatet framkom det att det är av stort värde att 
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sjuksköterskan har en individanpassad vård eftersom patienterna hade olika 
upplevelser av vad de ansåg var svårhanterligt och vad patienterna behövde för att 
kunna hantera diabetes mellitus typ 2. Det var även bra om sjuksköterskan inte hade 
förutfattade meningar och fördomar om patienterna. Livsvärldsperspektivet pratade 
även om att sjuksköterskan borde ha kunskap om diabetes mellitus typ 2 samt ha 
förståelse inför att alla patienter besitter sin upplevelse av deras hälsotillstånd. I 
resultatet beskrevs det att sjuksköterskan borde ha en förståelse för att alla patienter 
hade olika uppfattningar kring sin livssituation. Studier hade även hittats där både 
negativa och positiva upplevelser hade framkommit. Andra studier hade även visat att 
patienterna prioriterade olika vilket sjuksköterskan även borde ha förståelse för och 
anpassa vården utifrån vad patienterna kände var betydelsefullt. Hänsyn till patientens 
omgivning, miljö, socioekonomiska bakgrund och familj borde också tas. Dahlberg och 
Segesten (2010) påstod att när sjuksköterskan hade satt sig in i patientens verklighet 
kunde en hälsoprocess inledas och då borde sjuksköterskan informera patienten om 
sådant som patienten inte visste. Detta för att patienten skulle uppleva mening, kraft, 
hopp och hälsa (Dahlberg & Segersten, 2010). Resultatet i litteraturöversikten visade 
att när relationen mellan sjuksköterskan och patienten var god genomfördes oftast 
behandlingen. 
 
Även ny forskning hittades som stöttade resultatet. Polonsky et al., (2017) menade att 
kommunikationen mellan sjuksköterska och patient var av stort värde, eftersom 
studien visade att patientens egenvård förbättrades då kommunikationen utgick från 
uppmuntran och samverkan. Denna studie kunde återkopplas till resultatet då 
patienter upplevde att sjuksköterskans stöd och vägledning ledde till förändringar i 
livsstilen som förbättrade egenvården. Nyare studier visade även att hänsyn borde tas 
till vilken syn patienterna hade på sig själva, eftersom detta i sin tur påverkade hur de 
tog del av rekommendationer och patientutbildning (Hjort-Laursen, Frolich & 
Christensen, 2017). Patienter som ansåg sig själva vara sjuka upplevde att det var 
svårare att ta till sig av patientutbildningen, medan patienter som upplevde acceptans 
kring diabetes mellitus typ 2 tog lättare till sig av det (Hjort-Laursen, Frolich & 
Christensen, 2017). 
 

Slutsatser 

Denna litteraturöversikt skapade en kunskap och fördjupning i hur patienterna 
upplevde att det var att leva med diabetes mellitus typ 2. Litteraturöversikten visade 
att patienterna hade olika uppfattningar om hur det var att bland annat bli 
diagnostiserad, stigmatiserad, hur det var att utföra förändringar av kost och fysisk 
aktivitet, hur stöd från familjen var och vårdens roll var. Några patienter hade en 
negativ inställning och hade det svårt att acceptera samt hantera sin diabetes mellitus 
typ 2. De hade det svårt med de livsstilsförändringar som de var tvungna att göra, 
medan andra hade en positiv inställning med bra stöd för att kunna hantera diabetes 
mellitus typ 2. Denna litteraturöversikt visade att sjuksköterskans arbete med 
undervisning, förslag, vägledning samt en individanpassad vård var till stor betydelse. 
Med hjälp av sjuksköterskan kunde patienterna hantera sin diabetes mellitus typ 2 och 
de förändringar som behövde göras. Sjuksköterskans arbete med patienterna var 
därför av stort värde. 
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Förväntade kliniska implikationer 

Resultatet för arbetet väntades ge förståelse och kunskap om hur personer med 
diabetes mellitus typ 2 upplevde att det var att leva med sin diabetes mellitus typ 2. 
Resultatet förväntades ge kunskap till sjuksköterskor och annan hälso- och 
sjukvårdspersonal om hur individens uppfattning och upplevelse av diabetes mellitus 
typ 2 var. Vårdpersonal borde dela med sig av sin kunskap för att öka individens goda 
känsla av upplevelse för deras diabetes mellitus typ 2. Vidare förväntades det ge 
kunskap om vilka ansvarsområden sjuksköterskor har när det gäller vård av diabetes 
mellitus typ 2 och hjälpa dessa patienter med deras kunskap kring situationen och dess 
behandling. 

 

Förslag på vidare forskning 

Ämnet diabetes mellitus är brett och det fanns mycket intressant att forska vidare om. 
Några förslag på vidare forskning inom ämnet skulle kunna vara om det finns 
skillnader på hur patienter med diabetes mellitus typ 1 och typ 2 upplever hur det är 
att leva med sin sjukdom. Även skillnaderna mellan hur män och kvinnor upplever sin 
diabetes mellitus typ 2 skulle vara ett relevant forskningsämne. 
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qualitative 
study of 
the process 
of 
identificati
on used by 
people 
with 
type 2 
diabetes. 
 

Klargöra 
processen 
för 
identifierin
g med 
diabetes 
som en 
dimension 
av 
autonimi 
som 
beskriv av 
personer 
med 
diabetes 
mellitus 
typ 2 

Kvalitativ 
studie med 
djupgåend
e 
intervjuer. 
Deltagarna 
var mellan 
55-77 år 
gamla. 

n=15. 6 
kvinnor 
och 9 
mn. 

Deltagarna uppfattade 
mottagandet av 
egenvård på olika sätt 
och förloppet av 
mottagandet skiljde sig 
mellan olika deltagare. 
Förloppet av egenvård 
krävde en mixtur av 
praktisk, kognitiv och 
social förmåga. 
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4/4 
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8/8 

Oftedal, B., 
Karlsen, B., & 
Bru, E. 
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Norge 
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Nursing 

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

Identifiera 
livsvärlden 
hos vuxna 
med 
diabetes 
mellitus 
typ 2 och 
att 
beskriva 
deras 
erfarenhet
er av hur 
dessa 
värden kan 
påverka 
självregler
ande 
beteende. 

Kvalitativ 
studie med 
fokusgrupp
er. 

n=19 6 teman hittades: 
upprätthålla hälsa och 
livslängd, en känsla av 
kroppsligt 
välbefinnande, bevara 
en positiv kroppsbild, 
självbestämmande, 
upprätthålla förmågan 
att arbeta och höra. 
Resultaten speglar det 
faktum att många 
livsvärlden har ett stort 
inflytande på 
självreglerande 
beteenden. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Rasmussen, 
B., Terkildsen 
Maindal, H., 
Livingston, 
P., Dunning, 
T. & 
Lorentzen, V. 
 
(2015). 

Psychosoci
al factors 
impacting 
on life 
transitions 
among 
young 
adults with 
type 2 

Att 
undersöka 
likheter 
och 
skillnader i 
hur 
psykosocia
la faktorer 
påverkar 

Kvalitativ 
studie. 19-
42 år. 
Personer 
som var 
diagnostise
rade med 
diabetes 
mellitus 

n=26 Deltagarna upplevde 
att diabetes mellitus 
typ 2 påverkade deras 
liv när det gällde vård 
och hur de skulle 
hantera sjukdomen. De 
fick slåss med oklarhet 
och andras uppfattning 
om sjukdomen helst 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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australiens
iska och 
danska 
unga 
vuxna med 
diabetes 
mellitus 
typ 2 och 
identifierar 
oförmögna 
stödbehov 
under 
transitione
r. 

typ 2 i mer 
än 10 
månader 
inkluderad
es. 

inom arbetet och deras 
relationer. 

Savage, S., 
Dabkowski & 
Dunning, T. 
  
(2009). 
Australien 
 
Journal Of 
Nursing and 
Healthcare of 
chronic 
illnesses.  

The 
education 
and 
informatio
n needs of 
young 
adults with 
type 2 
diabetes: a 
qualitative 
study. 
 

Att hitta 
vilken 
informatio
n och 
vilket 
innehåll 
som 
patienter 
med 
diabetes 
mellitus 
typ 2 vill 
ha för att 
kunna 
hantera sin 
sjukdom 
på bästa 
sätt. 
 

Kvalitativ 
studie med 
en 
fokusgrupp 
samt 
telefoninte
rvjuer. 
Patienter 
med 
diabetes 
mellitus 
typ 2 som 
var mellan 
25-45 år 
och var 
engelsktala
nde. 

n=13 Ungdomar med 
diagnosen diabetes 
mellitus typ 2 har 
speciella behov och 
vilken informations 
som föredrogs. De 
upplevde att de 
diabetesprogram som 
redan fanns inte såg till 
just deras åldersgrupp.  

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 

Smide, B. & 
Hörnsten, Å. 
 
(2009). 
 
Sverige 
 
Journal of 
Nursing & 
health care of 
chronic 
illness 

People's 
reasoning 
about 
diagnosis 
in type 2 
diabetes. 

Att 
identifiera 
hur 
människor 
med 
diabetes 
mellitus 
typ 2 
tänker 
kring sina 
erfarenhet
er av att få 
diabetes. 

Kvalitativ 
studie. 
Diagnostis
erade med 
diabetes 
mellitus 
typ 2. 
Svensktala
nde. 

n=23 3 huvudteman kom 
fram: "Diagnos i ett 
tidsperspektiv, 
emotionella reaktioner 
på diagnosen samt 
kognitiva aspekter 
kring diagnosen". 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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Yamakama, 
M. & 
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(2007) 
 
Japan 
 
International 
Journal of 
Nursing 
 

Positive 
experience
s of type 2 
diabetes in 
japanese 
patients: 
An 
explorator
y 
Qualitative 
study 

Undersöka 
förekomste
n av 
positiva 
erfarenhet
er hos 
patienter 
med 
diabetes 
mellitus 
typ 2. 

Kvalitativ 
studie. 

n=15 Alla deltagare uttryckte 
positiv erfarenhet av 
att hantera diabetes. 

Del 1: 
4/4 
Del 2: 
8/8 
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Bilaga 3: Kvalitetgranskningsprotokoll 
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