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Sammanfattning 

  

Bakgrund: Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en livsstilsrelaterad och genetiskt 
betingad sjukdom som påverkar hela familjen, inte bara personen som har 
diagnosen. Sjuksköterskan kan genom familjefokuserad omvårdnad utveckla ett 
samarbete med familjen och stödja genomförandet av nödvändiga 

livsstilsförändringar. Syfte: Att beskriva familjers erfarenheter av att leva med 

DMT2. Metod: En litteraturöversikt med induktiv ansats baserad på elva kvalitativa 

artiklar som analyserades utifrån Fribergs femstegsmodell. Resultat: Oro och 
osäkerhet präglade många familjers vardag och de upplevde svårigheter i samspelet. 
Det fanns en avsaknad av kunskap om DMT2 och familjer efterfrågade därför mer 
information från sjukvården. Familjerna hade olika inställning till DMT2 och graden 
av engagemang gällande sjukdomshanteringen varierade. När familjerna 
tillsammans började laga diabeteskost och ökade sin fysiska aktivitet underlättades 

hanteringen av DMT2. Slutsats: I mötet med familjer som lever med DMT2 är det 
viktigt att sjuksköterskan ser familjen som ett system där alla delar påverkar 
varandra. När familjen enas i att anpassa livet efter DMT2 blir den nya vardagen 
lättare att hantera.   
  

Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, familjefokuserad omvårdnad, kvalitativ, 
sjukdomshantering, stöd  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
Summary 
 
Background: Diabetes mellitus type 2 (DMT2) is a lifestyle-related and 
genetically-related disease affecting the entire family, not just the person diagnosed. 
The nurse can develop family nursing with the family and support the 

implementation of necessary lifestyle changes. Purpose: To describe family 

experiences in living with DMT2. Method: A literature overview with inductive 
approach based on eleven qualitative articles analyzed by Friberg´s five-step model. 
Results: Anxiety and insecurity characterized the everyday lives of many families 
and they experienced difficulties in the interaction. There was a lack of knowledge 
about DMT2 and families therefore requested more information from the healthcare. 
The families had different approaches to DMT2 and the degree of commitment 
regarding disease management varied. When the families began to cook diabetic diet 
and increase their physical activity, the management of DMT2 was facilitated. 

Conclusion: In the meeting with families living with DMT2, it is important that 
the nurse sees the family as a system where all parts affect each other. When the 
family agrees to adapt life to DMT2, the new everyday life becomes easier to handle. 
 

Keywords: diabetes mellitus type 2, disease management, family nursing, 
qualitative, support 
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Inledning 

I Sverige har cirka 400 000 personer diabetes mellitus typ 2 (DMT2) och många 
utan att själva känna till sin diagnos. Dessutom beräknas över en miljon svenskar 
bära på arvsanlag för att utveckla sjukdomen (Svenska Diabetesförbundet, 2016). 
DMT2 ökar ständigt och beskrivs som en epidemi (Black, Maitland, Hilbers & 
Orinuela, 2017; Cadier, Göransson & Rosengren, 2017). Nedskärningar inom 
sjukvården har lett till att familjer får ta större ansvar för omvårdnaden av sina sjuka 
familjemedlemmar (Johansson, 2007).  Involvering av familjen ses som en central 
del i familjefokuserad omvårdnad. Denna vård inkluderar medicinska, fysiska, 
sociala, psykologiska, andliga och ekonomiska behov hos familjen (Coyne, O´Neill, 
Murphy, Costello & O´Shea, 2011). Sjuksköterskor bör möta familjer som en enhet 
vilket innebär att hela familjen tillåts vara delaktig i problemidentifiering, 
problemlösning och beslut som rör sjukdomen. Därmed uppstår en vård där 
familjens unika resurser och allas kompetens tas tillvara (Benzein, Hagberg & 
Saveman, 2012).  
 
I denna litteraturöversikt inkluderas både personen med DMT2 och de övriga 
familjemedlemmarna i familjen.  
 

Bakgrund 
Bakgrunden består av fyra områden, vilka kommer att beskrivas i följande ordning: 
Diabetes mellitus typ 2, Vardagen med diabetes mellitus typ 2, Omvårdnad vid 
diabetes mellitus typ 2, Familjefokuserad omvårdnad.  
 

Diabetes mellitus typ 2 
DMT2 medför insulinresistens, vilket förekommer även om det finns höga 
nivåer av insulin i blodet. Insulinresistensen beror på att cellreceptorernas 
förmåga att reagera på insulin är nedsatt, vilket leder till höga värden av socker 
i blodet och det uppstår hyperglykemi (Hall, 2011). När det är brist på 
hormonet insulin som reglerar blodsockret uppstår hyperglykemi som innebär 
förhöjt blodsocker, vilket är en vanlig effekt av okontrollerad DMT2. 
Hyperglykemi leder med tiden till allvarliga skador på kroppen, särskilt på 
nerver och blodkärl (World Health Organization, 2016). DMT2 orsakas av 
genetiska och miljömässiga faktorer. Genetiska faktorer kan innebära att om en 
persons föräldrar har DMT2 finns det större risk att drabbas själv. 
Miljömässiga faktorer kan handla om bristande fysisk aktivitet och obalanserad 
kost (Cunningham & Noble, 2014). Fetma är starkt förknippat med DMT2 och 
den viktigaste indikatorn är inte Body Mass Index (BMI) utan midjemåttet 
(Hall, 2011). Vanliga symtom på DMT2 är ökad törst, hunger samt urinmängd 
och dessa symtom utvecklas oftast långsamt (Cunningham & Noble, 2014). 
 

Vardagen med diabetes mellitus typ 2  
Vid DMT2 kan personer uppleva svårigheter med att orka vara närvarande i 
familjelivet samtidigt som de kämpar i vardagen med att kunna hantera 
sjukdomens symtom. Förändringar och förluster på grund av långvarig 
sjukdom kan orsaka bitterhet, avundsjuka, smärta och en känsla av orättvisa 
samt en känsla att vara till besvär för omgivningen (Bolund, 2007). Personer 
med DMT2 har en ökad förekomst av depression och ångest (Cunningham & 
Noble, 2014). Personer beskriver ibland DMT2 som en sjukdom som stör deras 
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förmåga att genomföra vardagliga sysslor, vilket kan bidra till en vacklande 
självbild och social isolering. Detta kan resultera i känslor av förlust, stress och 
att vara otillräcklig (Manderson & Kokanovic, 2009). DMT2 kan ha en negativ 
påverkan på personens förmåga till arbete, socialt nätverk, familjerelationer 
samt intimitet. Det kan även ha en negativ påverkan på personens dagliga 
aktiviteter såsom bilkörning. En DMT2 diagnos kan begränsa personen från att 
få utföra vissa sysslor om risken för hypoglykemi finns då det kan sätta 
personen själv eller andra i fara (Cunningham & Noble, 2014). Alla familjer har 
olika förmåga till sjukdomshantering, tillfrisknande samt problemlösning och 
även en harmonisk familj med god sammanhållning kan hamna i ett kaosartat 
tillstånd då en familjemedlem blir sjuk (Tiberg & Hallström, 2009). Att leva 
med DMT2 påverkar stora delar av vardagen och indirekt blir även 
familjemedlemmarna påverkade. Bland annat är det viktigt att intaget av 
alkohol begränsas enligt rekommendation från dietist, sjuksköterska eller 
läkare och här kan familjemedlemmar få spela en viktig roll i att stötta 
personen med DMT2 när det gäller att skapa nya levnadsvanor (Lorraine, 
1998). DMT2 påverkar en persons livskvalitet och kan leda till en ökning av 
andra tillstånd såsom stroke, högt blodtryck och njursjukdom. Upp till 80% av 
personerna med DMT2 riskerar att drabbas av eller dö i hjärt- och 
kärlsjukdomar. Genom fysisk aktivitet kan mängden glukos som upptas av 
musklerna ökas vilket sänker nivåerna av blodglukos. En sund och balanserad 
kost som innehåller grönsaker, frukt, kolhydrater, protein och inte 
mejeriprodukter rekommenderas till personer med DMT2. Födoämnen som 
innehåller socker bör tas med måtta och saltintag bör ersättas med andra 
alternativ såsom kryddor (Cunningham & Noble, 2014). Vid diabeteskost är det 
totala energiinnehållet från kosten det centrala och därmed är fördelningen av 
enskilda födoämnena oväsentligt (Socialstyrelsen, 2011). När en person i 
familjen får diagnosen DMT2 finns det olika vägar att gå när det gäller 
kosthållningen. Ett alternativ är att laga två separata mål mat, diabeteskost till 
personen med DMT2 och vanlig kost till familjemedlemmarna. Det andra 
alternativet är att familjemedlemmarna får anpassa sig till den nya kosten 
(Laroche, Davis, Forman, Palmisano & Heisler, 2007). 
 

Omvårdnad vid diabetes mellitus typ 2 
Sjuksköterskan behöver känna sig säker samt ha kunskap och verktyg för att 
kommunicera och kunna bemöta personens behov (Thorne, Ternulf-Nyhlin och 
Paterson, 2000). Det kan finnas olika förväntningar på kommunikativ stil vid 
ett sjukdomsbesked. Vissa personer förväntar sig att informationen i första 
hand ska lämnas till familjen medan andra vill motta ett rakt besked direkt 
riktat till dem själva (Bäärnhielm, 2007). Det är viktigt att sjuksköterskan 
begriper innehållet av befintliga hälsorelaterade metoder och komplexiteten i 
personers hälsobeteenden. Utan denna begriplighet är det svårt att integrera 
hälso- och utbildningsinsatser i omvårdnad och det kommer att göra det svårt 
att påverka hälsotillståndet hos personer med DMT2 (Whitehead, 2001). 
Sjuksköterskan behöver reflektera över personens reaktion vid diagnosen 
DMT2 och ge stöd genom att samtala med och lyssna på personens synpunkter 
samt erbjuda vägledning och information (Booles, 2016). Sjukvården bör 
utformas på ett sätt som grundar sig i behoven hos personen med DMT2 
(Thorne et al., 2000). Information från sjuksköterskan gällande en god 
sjukdomshantering kan motivera personer med DMT2 till en mer hälsosam 
livsstil. Fysisk aktivitet och hälsosam kost är faktorer som bidrar till att uppnå 
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förbättrad kontroll av DMT2 och som långsiktigt förbättrar hälsoeffekterna 
(Booles, 2016). Diabetes Education and Self-Management för pågående och 
nyligen diagnostiserade (DESMOND) personer innefattar självhjälpsutbildning 
och är ett verktyg för de personer som löper risk att utveckla DMT2 eller som 
redan har en diabetesdiagnos. Sjuksköterskor som ger denna utbildning bör 
vara medvetna om att vissa personer är omotiverade till att förändra sin livsstil, 
vilket ökar betydelsen av stöd och uppmuntran från sjuksköterskans håll. 
DESMOND riktar sig till både personer som har DMT2 och deras 
familjemedlemmar. (Cunningham & Noble, 2014). Enligt Patientlagen ska de 
närstående till patienten få möjlighet att medverka vid utformningen och 
genomförandet av sjukvården, om bestämmelser kring sekretess eller 
tystnadsplikt inte hindrar detta och om det för övrigt är lämpligt (SFS 
2014:821). När en person i familjen drabbas av ohälsa hamnar de övriga 
familjemedlemmar i en ovan och pressad situation. Det är av stor vikt att 
sjuksköterskan förstår alla i familjen, personen med DMT2 såväl som 
familjemedlemmarna (Segesten, 2011). Att samla hela familjen till ett 
familjesamtal som sjuksköterskan leder kan ge alla parter en bättre förståelse 
för varandra. Det blir en chans för barn, ungdomar och vuxna att tydliggöra 
sina respektive problem och perspektiv. I familjesamtal finns det även 
möjlighet för familjemedlemmarna att berätta om vilka förväntningar de har på 
stöd från sjuksköterskan. Teman som kan tas upp i dessa samtal är hur 
familjemedlemmarna upplever vardagen och vad de vet om sjukdomen, 
behandlingen och framtidsutsikterna (Eide & Eide, 2009). 
 

Familjefokuserad omvårdnad 
Familjen är betydelsefull för det psykiska och fysiska välbefinnandet hos 
personen med DMT2 (Mitchell & Chaboyer, 2010). Ohälsa eller sjukdom får 
betydande konsekvenser för familjens funktion, och inom familjen kan de olika 
medlemmarna påverka det fysiska hälsotillståndet hos varandra (Wright, 
Watson & Bell, 2002). Själva begreppet familj kan handla om en grupp 
människor som känner samhörighet med varandra, engagerar sig mycket i 
varandras liv och knyts samman av starka emotionella band (Tiberg & 
Hallström, 2009). Familjen utgörs av en självdefinierad grupp av personer som 
känner sig som en familj, de behöver inte nödvändigtvis vara förbundna genom 
blodsband eller författning (Wright & Leahey, 2009). Familjer kan även 
beskrivas som engagerade och långvariga relationer där enskilda personer 
förhåller sig till varandra. En annan definition av familjebegreppet är att 
familjen består av de personer som själva säger sig tillhöra den (Wright et al., 
2002). Familjefokuserad omvårdnad definierar begreppet familj med en 
emotionell grund och fokuserar på de känslomässiga band som existerar mellan 
de olika medlemmarna (Whall, 1986). Familjen kan ses som ett system där 
förändringar hos en medlem påverkar övriga medlemmar. Denna förståelse 
grundar sig på kunskapen om att alla individer konstant befinner sig i ett 
sammanhang med andra människor. Det innebär att en förändrad livssituation 
hos en person med DMT2 även påverkar de andra familjemedlemmarnas liv. 
Ömsesidigheten hos en familj medför att om en person i familjen har en 
sjukdom och mår bra så mår även övriga familjemedlemmar bra, likväl mår 
familjemedlemmarna dåligt om den sjuka personen i familjen mår dåligt 
(Wright & Leahey, 2009). Familjefokuserad omvårdnad belyser samspelet 
mellan familj och sjukdom eller hälsa. Inom sjukvården behöver familjen 
betraktas som en enhet då alla familjemedlemmar berör varandras liv och hälsa 
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(Benzein et al., 2012). Inom familjefokuserad omvårdnad är det första mötet 
med familjen avgörande för att skapa en relation präglat av samarbete. Det kan 
handla om sjuksköterskans kroppsspråk och sättet som familjen välkomnas på. 
Vikten av att utveckla och bevara samarbetsvilliga relationer bör genomsyra allt 
arbete inom familjefokuserad omvårdnad (Bell, 2011). Den familjefokuserade 
omvårdnaden bygger på en ömsesidig relation mellan familj och sjuksköterska 
där respekt, samarbete och stöd är av stor vikt. Kommunikation mellan 
sjuksköterskan och familjen är en väsentlig del av relationen (Mitchell & 
Chaboyer, 2010). Familjefokuserad omvårdnad inkluderar två synsätt, 
familjerelaterad och familjecentrerad. I familjerelaterad omvårdnad är 
individen i fokus för vård och omsorg men hänsyn tas till den sociala 
omgivningen och vid familjecentrerad omvårdnad ses familjen som ett system 
(Benzein et al., 2012). Familjemedlemmarnas kommunikation och samarbete 
leder till att relationsmönster uppstår som ger familjen form och struktur vilket 
bildar ett system (Eide & Eide, 2009). Omvårdnadsbehov kan uppstå relaterat 
till dysfunktionella familjerelationer eller vid bristande funktioner hos en 
person i familjen gällande praktiska uppgifter i familjelivet (Kirkevold, 2000). 
En familjemedlem kan bidra med både positiva och negativa influenser vilket 
påverkar hela familjen, därav är inte familjen enbart en tillgång. Inom 
sjukvården och i mötet med familjer är det viktigt att ha kännedom om att 
familjer befinner sig i ständig rörelse och kan förändras. Familjer ur ett 
systemiskt perspektiv innefattar kunskap om att familjer befinner sig mellan 
förändring och balans, stagnation och dynamik eller trygghet och osäkerhet 
(Benzein et al., 2012). När en person blir sjuk kan familjemedlemmarna 
uppleva att de förlorar kontrollen över situationen, då är det viktigt att de får 
stöd och får vara delaktiga i omvårdnaden (Fontana, 2006). 
 

Problemformulering 
Diabetes mellitus typ 2 är en vanligt förekommande sjukdom  som ständigt 
ökar (Cadier et al., 2017). Nedskärningar inom sjukvården leder till att familjen 
blir tvungen att ta ett större ansvar i omvårdnaden (Johansson, 2007). DMT2 
påverkar alla familjemedlemmars liv (Benzein et al., 2012). Det är avgörande 
att sjuksköterskor erhåller och tar till sig kunskap om familjers erfarenheter  av 
att leva med DMT2 för att möjliggöra en familjefokuserad omvårdnad. 
 

Syfte 

Att beskriva familjers erfarenheter av att leva med DMT2. 

 

Material och metod  
 
Design 
En litteraturöversikt med kvalitativ ansats har genomförts med induktiv 
inriktning. Litteraturöversikt innebär att få en uppfattning om vad som tidigare 
studerats i det aktuella området och ta reda på den befintliga forskningen 
(Friberg, 2012). Kvalitativ design syftar på att studera personers levda 
erfarenheter av ett fenomen. Det finns inget som är fel och heller ingen absolut 
sanning (Henricsson & Billhult, 2012). Vid induktiv inriktning analyseras data 
förutsättningslöst, inga teorier eller antaganden ligger till grund för analysen 
(Fridlund, 2012).  
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Urval och datainsamling 
Artikelsökningar gjordes i databaserna CINAHL och MEDLINE, som innehar 
omvårdnadsforskning. Irrelevanta artiklar sorteras bort vid användning av 
funktionen avgränsning (Östlundh, 2012). Exklusionskriterier var 
reviewartiklar och artiklar som saknade abstrakt. I databasen MEDLINE 
användes inklusionskriterierna engelskt språk och tidsperioden 2006-2017. I 
databasen CINAHL användes inklusionskriterierna engelskt språk, 
tidsperioden 2006-2017 och peer-reviewed. Artiklarna som användes till 
resultatet hade en kvalitativ ansats. I denna litteraturöversikt används 
begreppet familj vilket innefattar familjemedlemmar som är knutna till 
varandra genom äktenskap, samboskap, föräldraskap, syskonskap eller nära 
vänskap. Begreppet familjemedlemmar inkluderar personen med DMT2. 
Utifrån syftet att beskriva familjers erfarenheter av att leva med DMT2, 
identifierades följande sökord till sökningen: family care, children*, sibling*, 
parent*, spouse*, support*, family perspective, diabetes type 2, famil*, 
relative*, next of kin, famil* relationships, family relations, qualitative, 
interview*, experience*, daily life. Trunkering och Boolesk sökteknik användes 
vid artikelsökningarna. Söktekniken trunkering ger tillgång till olika 
böjningsformer av ett sökord, då skrivs ordstammen följt av *. För att optimera 
sökningen av vetenskapliga artiklar används Boolesk sökteknik. AND, OR och 
NOT bestämmer vilket samband sökorden får (Östlundh, 2012). De booleska 
söktermerna AND och OR användes i artikelsökningen. Totalt 353 titlar lästes 
igenom, 45 titlar svarade mot syftet. Abstrakt studerades och jämfördes med 
inklusions- och exklusionskriterierna. I bilaga A beskrivs 
sökordskombinationer och antal träffar. Av 45 abstrakt lästes 14 hela artiklarna 
grundligt igenom och kvalitetsgranskades med granskningprotokollet från 
Hälsohögskolan, Avdelning för Omvårdnad (se bilaga B). Enligt protokollet 
gjordes en granskning av de valda studiernas syfte, bakgrund, urval, design, 
datainsamling, dataanalys, forskningsetiskt ställningstagande, trovärdighet, 
tillförlitlighet samt resultat. Alla punkter i del ett av protokollet skulle besvaras 
med JA för att artikeln skulle bedömas vara av god kvalitet och gå vidare till del 
två. I del två skulle sex punkter av åtta besvaras med JA. Kvalitetsgranskningen 
utfördes både enskilt och i grupp för att se att de bedömts likvärdigt. Tre 
artiklar uppfyllde inte kvalitetskraven då de innehöll både kvantitativ och 
kvalitativ metod. En sekundärsökning utfördes genom att ett annat 
examensarbete lästes igenom. I den referenslistan fanns en artikel som svarade 
mot syftet i denna litteraturöversikt, därefter kvalitetsgranskades den och 
inkluderades i resultatet (se bilagor A, C). För att inte relevant data ska gå 
förlorad kan sekundärsökning utföras (Östlundh, 2012). I resultatet 
inkluderades totalt elva artiklar som klarade kvalitetsgranskningen (se bilaga 
C). 
 

Dataanalys 
Enligt Fribergs femstegsmodell utfördes dataanalysen (Friberg, 2012). I steg ett 
lästes artiklarnas resultat individuellt, en gång både på svenska och engelska. 
Efteråt diskutterades artiklarnas resultat tillsammans i gruppen för att få en 
bild av varje individs uppfattning om vad artiklarnas resultat handlade om. I 
steg två lästes artiklarnas resultat igenom en gång till individuellt, på både 
svenska och engelska, då identifierades likheter och skillnader i varje artikels 
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resultat genom att markera med färgpennor. Det användes olika färger på 
pennorna, en färg var för varje grupp av likheter och skillnader. I steg tre skrevs 
nyckelfynden från varje artikels resultat ner på varsin lapp och på varje lapp 
skrevs titeln på artikeln. Alla lappar lades sedan ut på ett bord bredvid varandra 
för att få en överblick över alla nyckelfynd samtidigt. I steg fyra skapades 
subteman och huvudteman utifrån artiklarnas resultat och nyckelfynden. Med 
utgångspunkt i syftet diskuterade författarna sedan dessa teman för att 
säkerställa att de var relevanta. I steg fem presenterades det sammanställda 
resultatet, subteman och huvudteman redovisades med text för att tydliggöra 
innebörden för läsaren.  
 

Etiska överväganden 
Forskningsetik innebär att fundera över alla de olika moment som utförs i en 
litteraturöversikt och vilka etiska aspekter som ska tillämpas. Sedvanligt grundas 
forskningsetiken på principer om att göra gott, att inte skada, om att respektera 
människor och om rättvisa i relation till forskningspersonerna. Forskningsetik 
innefattar också hur studien metodologiskt planeras upp och varför den genomförs 
(Sandman & Kjellström, 2013). Eftersom en litteraturöversikt på grundnivå inte 
räknas som forskning behövs inget etiskt godkännande eller granskning, dock är det 
viktigt att reflektera över etiska aspekter. I litteraturöversikten har majoriteten av 
artiklar som använts i resultatet skrivit om ett etiskt förhållningssätt. För att öka det 
vetenskapliga värdet av litteraturöversikten är det nödvändigt att den endast 
innefattar artiklar som har tillstånd från etiska kommittéer eller artiklar där det 
framkommer ett konstaterande om att de gjort ett noggrant etiskt övervägande 
(Forsberg & Wengström, 2013). Vid en litteraturöversikt kan etiska frågor 
förekomma som innefattar att studenten har bristande kunskaper som påverkar 
uppfattningen och bedömningen av artiklar. Det finns då risk att studenten tolkar 
artiklarna fel och beskriver grupper nedlåtande (Kjellström, 2012). Författarna till 
litteraturöversikten har en låg grad av förförståelse vad gäller DMT2. Utifrån ett 
objektivt perspektiv har litteraturen som ingår i resultatet bearbetats och 
sammanställts. Resultatet i litteraturöversikten presenteras utan personliga 
värderingar av materialet (Olsson & Sörensen 2011). All form av plagiering, 
fabricering och kopiering har författarna till litteraturöversikten tagit avstånd ifrån 
(Polit & Beck 2017).  
 

Resultat 
I resultatet sammanställdes elva artiklar med kvalitativ ansats där fyra 
subteman och två huvudteman identifierades, se figur 1. Två subteman som 
identifierades var Svårigheter i samspelet och Stödjande beteenden som fick 
huvudtemat Familjens engagemang. Två andra subteman som identifierades 
var Inställning till diabetes mellitus typ 2 och Betydelsen av kunskap som fick 
huvudtemat Familjens resurser.  

 

 Figur 1. Huvudteman och subteman 

Huvudteman Familjens engagemang Familjens resurser 

Subteman - Svårigheter i samspelet 

- Stödjande beteenden 

- Inställning till diabetes mellitus typ 2 

- Betydelsen av kunskap 
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Familjens engagemang 
Familjerna upplevde osäkerhet i samspelet vid hanteringen av DMT2. 
Familjemedlemmarnas kommunikation var en utmaning som kunde leda till 
missförstånd och tystnad. DMT2 kunde ge upphov till olika känslor såsom ilska, oro 
och nedstämdhet. Att stödja varandra inom familjen gällande fysisk aktivitet och 
hälsosam kost var av stor betydelse. 
 
Svårigheter i samspelet 
Kommunikation i familjerna kring sjukdomen var en utmaning då det fanns risk för 
att missförstånd skulle uppstå (Newton-John, Ventura, Mosely, Browne & Speight, 
2016; Samuel-Hodge, Cene, Corsino, Thomas & Svetkey, 2012). DMT2 skapade 
osäkerhet i familjerna som ledde till tystnad (Manoogian, Harter & Denham, 2010; 
Samuel-Hodge et al., 2012). Inom familjerna fanns det svårigheter i samspelet och 
med ansvarsfördelningen gällande sjukdomshanteringen (McEwen & Murdaugh, 
2014; Samuel-Hodge et al., 2012). Det fanns inte något självklart utrymme inom 
familjerna att få ventilera tankar och känslor kring DMT2 (Newton-John et al., 2016; 
Samuel-Hodge et al., 2012). Det förekom att familjemedlemmarna lade skulden på 
varandra för att nödvändiga livsstilsförändringar inte genomfördes (Santos & 
Marcon, 2014). Inom familjerna var det inte en självklarhet att uppmuntra varandra 
till fysisk aktivitet (Hu, Amirehsani, Wallace & Letvak, 2013). Familjemedlemmarna 
upplevde utmaningar kring att ta gemensamma beslut om vilka livsmedel som skulle 
inhandlas och vad som skulle ätas. När familjemedlemmarna inte såg till allas behov 
och valde ohälsosamma livsmedel försvårades sjukdomshanteringen (Hu, 
Amirehsami, Wallace & Letvak, 2013; Kaltman et al., 2015; Lohri-Posey, 2006; 
McEwen & Murdaugh, 2014; Newton-John et al., 2016; Oftedal, 2014; Santos & 
Marcon, 2014). Då DMT2 alltid fanns med i tankarna behövde familjerna hitta en 
balans så att sjukdomen inte skulle ta över alla livets aspekter (Samuel-Hodge et al., 
2012; White, Smith & O´Dowd, 2007). DMT2 ledde till känslor av frustration och att 
familjemedlemmarna blev överväldigade av livssituationen (McEwen & Murdaugh, 
2014; Yorgason et al., 2010). Inom familjerna fanns olika uppfattningar kring 
sjukdomens allvar vilket försvårade kommunikationen (McEwen & Murdaugh, 2014; 
Samuel-Hodge et al., 2012; White et al., 2007). Inom familjerna fanns känslor av 
ilska och oro över lidandet och smärtan som orsakades av DMT2 (Hu et al., 2013; 
Kaltman et al., 2015; White et al., 2007). Sjukdomen framkallade även irritation, 
nedstämdhet och bitterhet (Kaltman et al., 2015; Yorgason et al, 2010). Det fanns en 
osäkerhet angående den framtida hälsan och en oro över risken att fler inom familjen 
skulle drabbas av sjukdomen (Lohri-Posey, 2006; Manoogian et al., 2010; Yorgason 
et al., 2010). Sjukdomshanteringen gav upphov till känslor av ensamhet och isolering 
i familjerna (Hu et al., 2013; Kaltman et al, 2015; Santos & Marcon, 2014). Känslan 
av att bli annorlunda behandlad fanns inom familjerna relaterat till dömande, 
kritiska och påträngande beteenden (Hu et al., 2013; McEwen & Murdaugh, 2014; 
Newton-John et al., 2016; Oftedal, 2014). Då det fanns en rädsla för ytterligare 
stigmatisering undvek familjerna att nämna något om sjukdomen i sociala 
sammanhang (McEwen & Murdaugh, 2014; Newton-John et al., 2016; Oftedal, 
2014). Sjukdomen medförde energibrist inom familjen vilket gav upphov till känslor 
av att gå miste om saker i livet såsom att orka med sociala aktiviteter (Hu et al., 2013; 
Lohri-Posey, 2006; Yorgason et al., 2010). Familjerna upplevde brist på stöd 
angående sjukdomen från det sociala nätverket och sjukvården (Hu et al., 2012; 
Kaltman et al., 2015; Newton-John et al., 2016; Oftedal, 2014). Sjukdomens 
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påfrestningar begränsade familjerna i deras arbetsliv (Hu et al., 2013; Lohri-Posey, 
2006).  
 
Stödjande beteenden 
Stödjande beteende inom familjerna handlade om att bekräfta varandra samt visa 
förståelse och acceptans (Hu, Amirehsani, Wallace & Letvak, 2013; Manoogian et al., 
2010; Newton-John et al., 2016). Uppmuntran och motivering inom familjen till 
fysisk aktivitet, hälsosam kost, regelbundna blodsockerkontroller och korrekt 
medicinering gynnade sjukdomshanteringen (Hu et al., 2013; Lohri-Posey, 2006; 
Manoogian et al., 2010; Samuel-Hodge et al., 2012; Yorgason et al., 2010). Vardagen 
med DMT2 underlättades när hela familjen deltog i livsstilsförändringarna såsom 
tillagning av diabeteskost (Hu et al., 2013; Kaltman et al., 2015; McEwen & 
Murdaugh, 2014; Oftedal, 2014; Samuel-Hodge et al., 2012; Santos & Marcon, 2014; 
Yorgason et al., 2010). Familjemedlemmarna kände behov av kontroll, vilket kunde 
yttra sig i övervakning av mat och påminnelser om att sköta sjukdomen på rätt sätt 
(Hu et al., 2013; McEwen & Murdaugh, 2014; Samuel-Hodge et al., 2012).  
 

Familjens resurser 
Inställningen till DMT2 påverkade sjukdomshanteringen både negativt och 
positivt och det präglade relationerna inom familjen. Kunskap om DMT2 var 
avgörande för hur väl familjemedlemmarna kunde stötta varandra och för hur 
familjerna hanterade sjukdomen. Lättillgänglig och lättförståelig information 
från sjukvården efterfrågades då familjemedlemmarna uttryckte en avsaknad 
av kunskap om DMT2. 
 
Inställning till diabetes mellitus typ 2 
Familjernas inställning påverkade hanteringen av DMT2 på gott och på ont 
(Lohri-Posey, 2006; Manoogian et al., 2010). Familjerna hade vant sig vid 
sjukdomen och hade inställningen att livet måste gå vidare trots stora 
livsstilsförändringar (White et al., 2007; Yorgason et al., 2010). När det inom 
familjerna fanns intresse för sjukdomen och en positiv inställning ledde det till 
ett ökat självförtroende att klara av vardagen tillsammans (Oftedal, 2014; 
Samuel-Hodge et al., 2012; Yorgason et al., 2010). Familjerna uppfattade 
sekundära vinster av sjukdomen i form av att alla började leva mer hälsosamt 
gällande kost och fysisk aktivitet (McEwen & Murdaugh, 2014; Santos & 
Marcon, 2014). Familjemedlemmarnas positiva inställning till DMT2 medförde 
att relationerna blev starkare och personliga kvaliteter utvecklades såsom 
tålamod och förståelse (Santos & Marcon, 2014; Yorgason et al., 2010). 
Tanklösa beteenden inom familjerna gällande sjukdomshanteringen skapade 
omotivation och inåtvändhet (Newton-John et al., 2016; Oftedal, 2014). Inom 
familjerna fanns inställningen att inte vilja vara till besvär för varandra 
(Manoogian et al., 2010; Samuel-Hodge et al., 2012). Om familjemedlemmarna 
hade en alltför avslappnad inställning till diagnosen blev sjukdomens allvar 
förminskat och ledde till en försummad sjukdomshantering (Manoogian et al., 
2010; White et al., 2007).  
 
Betydelsen av kunskap  
Familjerna ansåg att kunskap om DMT2 var betydelsefullt (Hu et al., 2013; 
Manoogian et al., 2010; Samuel-Hodge et al., 2012; Yorgason et al., 2010). 
Familjerna ansåg att utbildning om DMT2 var ett gemensamt projekt där alla 
uppmuntrade varandra i lärandet (Manoogian et al., 2010; Yorgason et al., 2010). 
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Familjemedlemmarna gav varandra stöd i form av rådgivning och kunskap om 
DMT2 (Lohri-Posey, 2006; Oftedal, 2014; Samuel-Hodge et al., 2012). Kunskap om 
hälsosamma livsmedel fanns, men familjernas ekonomi begränsade deras följsamhet 
till diabeteskosten (Hu et al., 2013; Kaltman et al., 2015). Erfarenhet och kunskap om 
DMT2 som delades inom familjerna inspirerade till en hälsosam livsstil. 
Familjemedlemmarna kunde även ignorera råden och varningarna kring 
ohälsosamma levnadsvanor (Lohri-Posey, 2006; Manoogian et al., 2010; McEwen & 
Murdaugh, 2014; Samuel-Hodge et al., 2012). Kunskapen om att sjukdomen var ett 
allvarligt tillstånd med risk för komplikationer orsakade förhöjda stressnivåer i 
familjerna (Lohri-Posey, 2006; Manoogian et al., 2010; Oftedal, 2014; White et al., 
2007). Komplikationer som DMT2 orsakade var trötthet, yrsel, smärta, försämrad 
syn och dålig cirkulation i ben och fötter som i vissa fall ledde till amputation av 
nedre extremiteter (Hu et al., 2013; Lohri-Posey, 2006; Manoogian et al., 2010; 
Samuel-Hodge et al., 2012; Yorgason et al., 2010). Det fanns en önskan i familjerna 
om att kunna ge varandra mer stöd, men avsaknaden av kunskap kändes som en 
begränsning (Hu et al., 2013; Samuel-Hodge et al., 2012, White et al., 2007). Inom 
familjerna fanns det olika kunskapsnivåer gällande DMT2 och uppfattad 
kunskapsbrist framkallade känslor av irritation (Oftedal, 2014; McEwen & 
Murdaugh, 2014). Familjemedlemmarna efterfrågade lättillgänglig och lättförståelig 
information från sjukvården för att kunna tillgodogöra sig kunskap (Hu et al., 2013; 
White et al., 2007). 

 

Diskussion 

 

Metoddiskussion  

Utifrån syftet att beskriva familjers erfarenheter av att leva med DMT2 valdes en 
kvalitativ metod till denna litteraturöversikt. Det ansågs passande att använda en 
induktiv ansats då de vetenskapliga artiklarna beskrev erfarenheter. Induktiv ansats 
grundar sig på empiri (Priebe & Landström, 2012). När erfarenheter ska beskrivas är 
det korrekt att använda kvalitativa studier (Polit & Beck, 2012). Eftersom det valda 
syftet innefattade att beskriva erfarenheter var det inte aktuellt att använda en 
kvantitativ metod. Kvantitativ metod ser samband eller jämför olika saker (Billhult, 
2017). Begreppet familj innefattade makar, sambor, föräldrar och barn, syskon och 
nära vänner. Eftersom vald teori för denna litteraturöversikt är familjefokuserad 
omvårdnad har personen med DMT2 inkluderats i familjen. Teorin om 
familjefokuserad omvårdnad ser familjen som en enhet (Benzein et al., 2012). Därav 
ansåg författarna att det var självklart att inkludera personen med DMT2 i familjen. 
Databaserna CINAHL och MEDLINE innehåller omvårdnadsforskning (Forsberg & 
Wengström, 2013). Dessa två databaser användes vid sökningen av vetenskapliga 
artiklar och kompletterade varandra då de gav olika träffar i artiklar som berörde 
syftet, vilket ökar trovärdigheten. Det gjordes inga geografiska avgränsningar för att 
inte riskera att gå miste om relevanta artiklar. Inklusionskriterier i denna 
litteraturöversikt var att artiklarna skulle vara peer reviewed, vilket anses styrka valet 
av artiklar då det ökar trovärdigheten. Artiklar som var publicerade mellan år 2006-
2017 inkluderades. Polit och Beck (2012) menar att användandet av tidsbegränsning 
styrker resultatets tillförlitlighet. Under sökprocessen har sökorden kontinuerligt 
utvecklats och anpassats på grund av att sökningarna gav för få relevanta artiklar i 
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förhållande till syftet. Majoriteten av artiklarna som fanns i databaserna och som 
handlade om erfarenheter av DMT2 utgick enbart från ett patientperspektiv och 
beskrev inte alls familjers erfarenhet av sjukdomen. Vissa artiklar utgick till stor del 
från patientperspektivet men tog även upp familjemedlemmarnas erfarenheter. Få 
artiklar utgick helt och hållet från ett familjeperspektiv. Därmed fick 
artikelsökningen upprepas vid ett flertal tillfällen med olika sökordskombinationer, 
vilket till slut gav relevanta träffar. De slutgiltiga sökorden blev: family care, 
children*, sibling*, parent*, spouse*, support*, family perspective, diabetes type 2, 
famil*, relative*, next of kin, famil* relationships, family relations, qualitative, 
interview*, experience*, daily life. I början av artikelsökningen användes 
sökordskombinationen diabetes mellitus NOT diabetes type 1 vilket gav för många 
orelevanta träffar. Båda dessa sökord togs bort och därefter användes endast 
sökordet diabetes type 2, vilket gav fler relevanta träffar av artiklar. Famil* användes 
i början av artikelsökningen, vilket gav för få relevanta träffar och därmed utökades 
sökorden relaterat till familj till famil* OR children* OR sibling* OR parent* OR 
spouse*. Utökningen och utbytet av sökord gav fler träffar som svarade mot syftet 
och anses därmed vara en styrka då det ökar trovärdigheten i resultatet.. Urvalet och 
datainsamlingen resulterade i 15 artiklar som sedan kvalitetsgranskades, varav fyra 
artiklar exkluderades som inte höll kvaliteten. I de artiklar som innehöll olika 
perspektiv valdes endast de delar av resultatet ut som var relevanta för 
litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsgranskningen gav svar på om artiklarna passade 
till syftet och ökar pålitligheten genom att författarna tillsammans granskade 
artiklarnas kvalitet. Granskningsfrågorna var inte alltid lätta att tolka vilket anses 
som en svaghet då det påverkar pålitligheten. I de två artiklar som handlade om både 
DMT2 och en annan sjukdom särskiljde författarna på resultatet genom att endast ta 
med de delar av resultatet som handlade om DMT2 (se bilaga C).  
   
Vid dataanalysen användes Fribergs fem-stegs modell (Friberg, 2012). Alla artiklar 
som användes i resultatet har noggrant lästs igenom både på svenska via ett 
översättningsprogram på datorn och på originalspråket engelska. Båda författarna 
läste först igenom alla valda artiklar individuellt för att kunna skapa sig en egen 
uppfattning om artiklarnas innehåll utan att påverka varandra. Efteråt diskuterades 
artiklarna tillsammans för att säkerställa att författarna var överens om vad 
artiklarnas resultat handlade om. Detta tillvägagångssätt anses vara en styrka då det 
ökar trovärdigheten. Resultatet från varje artikel var beskrivet på ett begripligt och 
tydligt sätt, dock medförde det engelska språket ibland svårigheter i läsförståelsen. 
För att öka förståelsen av artiklarna har svenskt-engelskt lexikon använts då alla 
artiklar var skrivna på engelska, detta ses som en styrka i litteraturöversikten då det 
underlättade en korrekt tolkning av artiklarna och ökar trovärdigheten. Efter att 
artiklarna lästes igenom togs nyckelfynden ut och en sammanställning gjordes. 
Genom att regelbundet återkoppla nyckelfynden mot artiklarnas resultat 
säkerställdes det att nyckelfynden stämde överens med resultaten i artiklarna. Detta 
medförde att tillförlitligheten i litteraturöversikten anses öka. Att formulera 
subteman och huvudteman var svårt eftersom många fynd kunde passa under 
samma rubrik. Det kan inte uteslutas att dataanalysen har påverkats utav brist på 
tidigare erfarenhet kring att samla in och analysera data, vilket kan utgöra en svaghet 
gällande pålitligheten. Författarna har vid ett flertal tillfällen diskuterat 
litteraturöversiktens innehåll med kurskamrater och handledare, detta har ökat 
förmågan till kritisk reflektion och kan därmed ses som en styrka då det ökar 
trovärdigheten och bekräftelsebarheten Författarna i litteraturbaserade 
examensarbeten bör diskutera överförbarheten av resultaten till andra grupper eller 



 

11 
 

situationer och kontext (Wallengren & Henricson, 2012). Artiklarna som 
inkluderades i resultatet härstammade från USA, Brasilien, Australien, Norge och 
Irland. Sju av elva artiklar var från USA och resterande från de övriga länderna. Inga 
tydliga skillnader framkom gällande familjers erfarenheter av att leva med DMT2. 
Erfarenheterna var beroende av engagemang och resurser kring sjukdomen. 
Resultatet är troligtvis överförbart till andra familjer i västerländska länder med 
tanke på liknande vårdsystem och kulturer. Reflektion kring förförståelsen är viktigt 
för att en litteraturöversikt med kvalitativ metod och induktiv ansats ska vara pålitlig 
(Henricson, 2017). Under bearbetningen av artiklarna har det funnits en 
medvetenhet om att tolkningen av resultaten kan påverkas på grund av förförståelse, 
därav har detta försökt undvikas. Författarna har inte själva erfarenheter av att leva 
med en familjemedlem som har DMT2 och därför anses förförståelsen vara 
obetydlig. Begränsade erfarenheter av sjukdomen har erhållits genom arbete eller 
praktik i sjukvården samt via bekanta som har DMT2. Författarnas reflektion 
gällande förförståelse ökar därmed litteraturöversiktens pålitlighet. 
 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom ett antal nyckelfynd som berörde familjens engagemang och 
familjens resurser. Inom familjerna fanns stödjande beteenden gällande 
sjukdomshantering men även svårigheter i samspelet. Familjemedlemmarnas 
inställning till DMT2 varierade och det framkom även att kunskap om DMT2 hade 
en stor betydelse. I denna litteraturöversikt har författarna valt familjefokuserad 
omvårdnad som teoretisk referensram men i bakgrunden har även begreppen 
DESMOND, familjesamtal och kommunikation använts då de ses som viktiga verktyg 
inom sjukvården.  
 
Syftet med litteraturöversikten var att beskriva familjers erfarenheter av att leva med 
DMT2. Resultatet visar att samtliga familjemedlemmar i någon grad blir påverkade 
av sjukdomen. Tidigare forskning styrker att familjen var som ett system där det 
finns kopplingar mellan helheten och delarna (Wright et al., 2002). Förändring i 
livssituationen hos en familjemedlem påverkade livet för hela familjen (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2015). Under rådande arbetsvillkor inom sjukvården finns det 
risk att familjen som enhet glöms bort, det kan bero på personalbrist och en hög 
stressnivå. Fokus hamnar lätt enbart på personen med sjukdomen. Tidigare 
forskning har visat att familjemedlemmar upplevde det som positivt när 
sjuksköterskan underlättade för dem att vara delaktiga även om sjukvårdens 
organisation inte är uppbyggd för det (Roscigno, 2016). Författarna uppfattar att 
familjemedlemmarna har en önskan om att få vara delaktiga och inte stå vid sidan av 
som passiva betraktare. I resultatet framkom att inställningen till DMT2 varierade 
mellan olika familjer och även mellan olika familjemedlemmar. I tidigare forskning 
framkommer att familjer kan ha lika eller olika övertygelser om DMT2. Det fanns 
däremot skilda meningar om hanteringen av sjukdomen vilket gav upphov till 
dispyter och tjat i familjen (Beverly, Penrod & Wray, 2007). Kontrollerande 
beteenden och en negativ inställning till sjukdomen inom familjen ledde till 
spänningar och känslan av att vara övervakad (Knutsen et al., 2017). Familjen kunde 
bidra till minskat lidande, ökat välbefinnande och förbättrad hälsa för alla 
familjemedlemmar, men familjen utgjorde inte alltid enbart en tillgång. Familjen 
kunde även bidra till ökat lidande och försämrad hälsa hos familjemedlemmarna 
(Wright & Lehey, 2013). Författarna anser att även om familjen är en enhet så har 
varje familjemedlem en egen inställning till DMT2 som inverkar på hanteringen av 
sjukdomen. Att inställningen är såpass avgörande för hanteringen av DMT2 kan 
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möjligen bero på att familjen lever i en ömsesidighet där familjemedlemmarna sätter 
stort värde på varandras åsikter. Resultatet påvisade att det fanns en rädsla för social 
stigmatisering. Annan forskning visar att upplevelser av stigma handlade om känslan 
av att bli skuldbelagd av andra för att själv vara orsak till sjukdomen, att bli föremål 
för negativa stereotyper, bli diskriminerad och ha begränsade möjligheter i livet 
(Browne, Ventura, Mosely & Speight, 2013). Det fanns en rädsla för att avslöja DMT2 
i sociala sammanhang då en önskan om att passa in (Brouwer et al., 2012). 
Författarna anser att det sociala samspelet är komplicerat när det finns risk för att 
uppleva utanförskap på grund av sjukdom, då kan det kännas lättare att låtsas som 
ingenting för att få vara som alla andra. I resultatet framkom att livsstilsförändringar 
såsom ökad fysisk aktivitet och att äta en hälsosam kost var lättare att genomföra om 
familjen stöttade varandra och gjorde det tillsammans. Annan forskning styrker att 
familjer gemensamt hjälptes åt kring DMT2, som vid kost, blodsockerkontroller och 
medicinering (Guell, 2011). Familjemedlemmarna utgjorde den grundläggande 
källan till socialt stöd (Goetz et al., 2012). Familjemedlemmar beskrevs som ett stöd, 
både känslomässigt och rent praktiskt (Benzein, Johansson & Saveman, 2004; 
Brouwer et al., 2012). Stödjande beteenden inom familjen var oerhört viktigt i 
sjukdomshanteringen (Bennich et al., 2017; Brouwer et al., 2012). De flesta familjer 
uttryckte att de blev mer sammansvetsade och starkare av sjukdomsupplevelsen 
(Eggenberger & Nelms, 2007; McGahey-Oakland, Lieder, Young & Jefferson, 2007). 
Inom familjerna var det komplext att hitta en balans gällande graden av stöd och det 
förekom beteenden såsom kontrollbehov, vilket ledde till känslor av ilska (Bennich et 
al., 2017). I bakgrunden tas upp att sjuksköterskan i omvårdnaden kan stödja 
familjen i form att vara lyhörd för familjens behov samt ge uppmuntran och 
vägledning till hälsosamma livsstilsförändringar. I en familj finns det ofta starka 
känslomässiga band till varandra och en naturlig drivkraft att vilja ge stöd. 
Familjemedlemmar som stöttar varandra i sjukdomshanteringen blir troligtvis mer 
sammansvetsade. I resultatet framkom behovet av kunskap gällande DMT2 för att 
kunna ge stöd. Deltagarna i DESMOND kunde ta med sig varsin familjemedlem som 
stöd vid gruppträffarna och utbildningen var ett sätt att lära sig mer om DMT2 och få 
möta och dela livserfarenheter med andra, samt utgjorde en resurs för 
sjukdomshanteringen (Desmond Australia, 2018). I bakgrunden togs DESMOND 
upp som ett verktyg i omvårdnaden vilket underlättade för en hälsosam livstil hos 
familjer som lever med DMT2. För att kunna arbeta förebyggande anser författarna 
att självhjälpsutbildningen DESMOND är ett lämpligt verktyg för att förebygga 
DMT2. Graden av mottaglighet och motivation hos personen ifråga kan tänkas 
påverka utfallet av DESMOND. I resultatet framkom att familjer saknade kunskap 
om DMT2 och därför ville lära sig mer. Patientlagen (SFS 2014:821) fastställer att 
patienter och deras anhöriga har rätt till information vad gäller sjukdom, 
behandlingsalternativ och hur de kan förebygga och behandla skador. Kontinuerlig 
och lättförståelig information från sjuksköterskan till familjemedlemmarna skapade 
trygghet och gjorde det lättare att hantera situationen med sjukdomen (Leske, 
McAndrew & Brasel, 2013; McGahey-Oakland et al., 2007; Roscigno, 2016). Familjer 
var medvetna om allvarliga komplikationer som DMT2 kan orsaka och upplevde 
rädsla, oro och bekymmer för framtiden (Beverly et al., 2007). I bakgrunden tas upp 
vikten av att sjuksköterskan erbjuder information om DMT2. Författarna uppfattar 
att kunskap eller okunskap om en sjukdom kan leda till både positiva och negativa 
känslor. Kunskapsbristen hos familjer möjligtvis kan bero på att familjemedlemmar 
lever i förnekelse eller att de inte vet hur de ska gå tillväga för att söka information. 
Resultatet visade att DMT2 kunde ge upphov till osäkerhet och oro inom familjen. 
Missförstånd ledde till kommunikationssvårigheter vilket kunde mynna ut i tystnad. 
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I tidigare forskning framkommer att familjens livskvalitet påverkas av svårigheter 
med kommunikation, känslomässigt engagemang och beteendemässig kontroll 
(Wang, He & Zhao, 2015). Familjer som levde med DMT2 såg konflikter mellan 
familjemedlemmarna som en bidragande faktor till stress (Mendenhall et al., 2012). I 
bakgrunden togs familjesamtal och kommunikation upp som ett verktyg i 
sjuksköterskans omvårdnad för att vägleda familjen till ett bättre samspel. 
Författarna uppfattar att i en familj kan det finnas många viljor och känslor vilket 
blir en utmaning i både samspel och kommunikation då alla vill få sina behov 
tillfredställda. I resultatet framkom att familjer som levde med DMT2 hade 
kommunikationssvårigheter. I tidigare forskning framkommer att familjerna själva 
hade resurser för att lösa problem som uppkom, men dessa resurser kunde vara 
bortglömda och otillgängliga. När familjer fastnade i problemlösningsprocessen 
sökte de sig till sjukvården. Det kunde då finnas känslor av otillräcklighet, 
utmattning, rädsla och frustration. Sjuksköterskan kunde få hjälpa familjerna att 
identifiera och påminna om deras resurser (Wright et al., 2002). Familjefokuserad 
omvårdnad innebar att sjuksköterskan och familjen arbetade tillsammans. Om det 
inte blev ett samspel mellan sjuksköterskan och familjen kunde det inte heller skapas 
en relation och utan en relation kunde det inte bli en familjefokuserad omvårdnad 
(Coyne et al., 2011). I bakgrunden tas upp att den familjefokuserade omvårdnaden 
innefattar en ömsesidig relation mellan sjuksköterskan och familjen där samarbete, 
respekt och stöd är betydelsefullt. Författarna anser att eftersom familjen själva har 
resurser som möjliggör förändring kan sjuksköterskan inta rollen som en coach och 
ge familjemedlemmarna hjälp till självhjälp. För att kunna ge en god omvårdnad 
måste sjuksköterskan skapa en relation till familjen samt hålla en öppen dialog med 
dem. 
 

Slutsatser 
Avsikten med denna litteraturöversikt var att bidra till en ökad kunskap hos 
sjuksköterskor om att DMT2 inverkar på hela familjen. Olika familjer hanterar 
DMT2 på olika sätt och inom familjer kan medlemmarna endera utgöra ett stöd, vara 
hinder för eller ha en likgiltig attityd till sjukdomshanteringen. Det är väsentligt att 
se familjen som ett system där alla delar påverkar varandra. DMT2 kan leda till att 
familjens roller och invanda beteendemönster förändras. När hela familjen 
tillsammans genomför livsstilsförändringar gynnar det en god hantering av DMT2.  
 
Kliniska implikationer 
I mötet med familjer som lever med DMT2 bör sjuksköterskan ta reda på i vilken 
grad familjemedlemmarna vill engagera sig i hanteringen av sjukdomen och i vilken 
utsträckning personen med DMT2 vill involvera familjemedlemmarna. 
Sjuksköterskan har möjlighet att informera och motivera familjer om att allas 
engagemang är värdefullt vid hanteringen av DMT2 i vardagen. Dock är det viktigt 
att respektera de individer som väljer att inte vara delaktiga överhuvudtaget. 
Sjuksköterskan bör vara lyhörd för hur samspelet i familjen fungerar, i vissa fall blir 
familjemedlemmarnas engagemang en hjälp och i andra fall ett hinder. Det är av stor 
vikt att sjuksköterskan erbjuder lättillgänglig och lättförståelig information till 
familjer som lever med DMT2. Då det endast finns ett begränsat antal artiklar som 
beskriver familjers erfarenhet av att leva med DMT2 behövs det mer forskning kring 
detta.  
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Bilagor 

Bilaga A. Artikelsökning 

   

Databas: MEDLINE  

Avgränsningar: Årtal 2006-2017, peer-reviewed, språk: engelska 

  

  

Datum Sökordskombinationer Antal träffar Antal lästa 

titlar 

Antal lästa 

abstrakt 

Kvalitetsgran

skade 

Antal utvalda 

till 

resultat 

171110 family care AND diabetes 

type 2 AND qualitative 

38 38 3 2 2 

171110 diabetes type 2 AND 

qualitative OR interview*  

AND family relations  

19 19 5 1 1 

171110 diabetes type 2 AND 

qualitative AND 

interview* AND famil* 

OR relative* OR  next of 

kin AND experience*  OR 

daily life 

 

94 94 13 1 1 

171110 diabetes type 2 AND 

qualitative or interview* 

AND famil* relationships  

 

14 14 5 1 1 
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Databas: CINAHL with Full Text   

Avgränsningar: Årtal 2006–2017, peer-reviewed, språk: engelska 

  

Datum Sökordskombinationer Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

titlar 

Antal 

lästa 

abstrakt 

Kvalitetsgranskade Antal utvalda till 

resultat 

171110 diabetes type 2 AND 

qualitative OR interview* 

AND famil* or relative* 

or next of kin AND 

experience* OR daily life 

91 91 5 3 

  

2 

171110 diabetes type 2 AND 

qualitative OR interview* 

AND family perspective 

9 9 4 3 2 

 

 Sekundärsökning 

171001 White, P., Smith, S. M. & O'Dowd, T. (2007). Living with Type 2 diabetes: a family             
perspective. Diabetic Medicine, 24, 796-801. doi:10.1111/j.1464-5491.2007.02171.x. 
http://onlinelibrary.wiley.com.proxy.library.ju.se/doi/10.1111/j.1464-
5491.2007.02171.x/epd 
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Bilaga B. 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 

Diskutera huvudfynd i resultatdiskussionen?                      Ja                Nej                                                                                       

                

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

                                                         

Är resultatet relevant för ert syfte?                                         Ja                Nej 

Om ja, beskriv: 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

  

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/hen 
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Bilaga C. Artikelmatris 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Författare, tidskrift, 

land och årtal 

Titel Syfte Metod Resultat Kvalitets 

granskning 

Författare: C,  Samuel-

Hodge., C, Cene.,  

L, Corsino., 

C, Thomas., & 

L, Svetkey. 

Årtal: 2012 

Tidskrift: Journal of 

General Internal 

Medicine. 

Land: USA 

 

Family Diabetes 

Matters: A View 

from the Other Side 

 

Att utforska familjens 

samarbete kring diabetes 

ur ett patient- och 

familjeperspektiv. 

 

Kvalitativ studie med 

fokusgruppmetodik 

(n= 67) 

Från 21 år och uppåt 

 

 

Centrala problem i familjen  

inkluderade förändrade roller pga. 

anpassningar till 

diabetessjukdomen och konflikter 

gällande rådgivning. 

Familjemedlemmar var obekväma i 

det upplevda behovet av att vara 

“polis” åt personen med diabetes, 

de upplevde även förvirring kring 

sin roll i diabetesvården. Detta 

kunde leda till en tystnad i familjen 

angående DMT2. 

Del I: 4/4 

Del II: 7/8 

 

 

Författare: Yorgason, J., 

Roper, S., Wheeler, B., 

rane, K., Byron, R., 

Carpenter, L., Sandberg, 

J., Sheffield, R., & Higley, 

D. 

Årtal: 2010 

Tidskrift: Families, 

Systems, & Health 

Land: USA 

 

Older Couples´ 

Management of 

Multiple-Chronic 

Illnesses: 

Individual and 

Shared Perceptions 

and Coping in Type 

2 Diabetes and 

Osteoarthritis  

Att undersöka 

uppfattningar om 

sjukdom och coping 

aktiviteter som äldre 

multisjuka par relaterar 

till en god hantering av 

sjukdom och 

motståndskraft i 

relationer.  

 

  

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer 

(n=56) 

Från 59 år och uppåt 

 

Då artikeln handlade om 
både DMT2 och artros 
särskiljde författarna på 
resultatet genom att 
endast ta med de delar 
av resultatet som 
handlade om DMT2. 

Paren hade erfarenhet av både 

negativa och positiva uppfattningar 

kring DMT2. De pendlade mellan 

verkligheten av sjukdomens 

utmaningar och en positiv 

framtidsutsikt. 

Sjukdomshanteringen inkluderade 

bland annat fysisk aktivitet och 

hälsosam kost och utfördes av 

personen med DMT2 eller av båda 

makarna tillsammans.  

Del I: 4/4 

Del II: 8/8 
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Författare: Santos, A., & 

Marcon, S.  

Årtal: 2014 

Tidskrift:  Investigacion 

Y Educacion En 

Enfermeria 

Land: Brasilien 

 

How people with 

diabetes evaluate 

participation of 

their family in their 

health care 

 

Att förstå hur personer 

med diabetes värderar att 

deras familjemedlemmar 

deltar i vården. 

 

Beskrivande 

undersökande studie 

med ett kvalitativt 

tillvägagångssätt 

(n=26) 

Från 18 år och uppåt 

 

 

Familjen utgjorde ett stöd och fick 

personen med DMT2 att känna sig 

omhändertagen. Sjukdomen 

medförde positiva förändringar i 

form av att hela familjen började 

leva mer hälsosamt och kom 

varandra närmare.  

  

 

 

 

Del I: 4/4 

Del II: 6/8 

 

 

Författare: McEwen, 

MM., & Murdaugh, C. 

Årtal: 2014 

Tidskrift: Sage 

Publications 

Land: USA 

 

Partnering With 

Families to Refine 

and Expand a 

Diabetes 

Intervention for 

Mexican Americans 

 

Syftet med denna studie 

att utveckla egenvård för 

diabetes på individnivå till 

en insats på familjenivå. 

 

Kvalitativ metod med 

fokusgruppsintervjuer 

(n=24) 

Deltagare med DMT2 

var 35-74 år, 

Familjemedlemmar var 

18 år och uppåt 

Familjen stöttade personen med 

DMT2 i sjukdomshanteringen 

genom att delta i fysisk aktivitet och 

tillsammans äta hälsosam kost. 

Dessa positiva livsstilsförändringar 

gynnade hela familjen.  

 

Del I: 4/4 

Del II: 6/8 

 

 

Författare: Newton-

John, TR., Ventura, AD., 

Mosely, K., Browne, JL.,  

& Speight, J. 

Årtal: 2016 

Tidskrift: Journal of 

Health Psychology  

Land: Australien  

‘Are you sure you’re 

going to have 

another one of 

those?’: A 

qualitative analysis 

of the social control 

and social support 

models in type 2 

diabetes 

Att undersöka 

familjens inverkan, liksom 

vänner och arbetskollegor 

på egenvården hos typ 2 

diabetes patienter. 

Kvalitativ metod med 

semistrukturerade 

intervjuer 

 (n=25) 

 

Då artikeln inkluderar 

vänner och 

arbetskollegor i 

resultatet använde sig 

författarna endast av de 

delar i resultatet som 

inkluderade familjens 

inverkan.  

Den sociala kontrollen inom 

familjen med DMT2 uppfattades 

som hjälpsamma påminnelser eller 

som kritiska och påträngande 

kommentarer. Socialt stöd var 

praktisk hjälp eller känslomässigt 

stöd i form av bekräftelse och 

förståelse. 

Del I: 4/4 

Del II: 8/8 
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Författare: Manoogian, 

M., Harter, L., & Denham, 

S. 

Årtal: 2010 

Tidskrift: Journal of 

Family Communication 

Land: USA 

The Storied Nature 

of Health Legacies 

in the Familial 

Experience of Type 

2 Diabetes 

 

Att lokalisera familjers 

roll som ett centralt stöd 

vid hantering av 

biofysiska och 

psykosociala behov hos 

familjemedlemmar med 

diabetes typ 2.  

Kvalitativ metod med 

fokusgrupper, 

individuella intervjuer 

och familjeintervjuer 

(n=80) 

Inom familjen delades kunskap om 

sjukdomen via berättelser från 

personen med DMT2. Vissa höll 

sjukdomen för sig själva då de inte 

ville vara en börda för familjen. En 

del familjemedlemmar tog till sig 

kunskapen och andra ignorerade 

råden och varningarna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del I: 4/4 

Del II: 7/8 

 

 

 

Författare: Oftedal, B. 

Årtal: 2014 

Tidskrift:  European 

Diabetes Nursing  

Land: Norge  

Perceived support 

from family and 

friends among 

adults with type 2 

diabetes 

Syftet med denna studie 

var att beskriva hur vuxna 

med typ 2 

diabetes uppfattar stöd 

som tillhandahålls 

av familj och vänner och 

hur 

ett sådant stöd kan 

påverka deras 

diabeteshantering. 

Kvalitativ metod med 

fokusgrupp 

intervjuer 

(n=19) 

 

Då artikeln inkluderar 

vänner i resultatet 

använde sig författarna 

endast av de delar i 

resultatet som 

inkluderade familjens 

inverkan.  

Inom vissa familjer fanns ett 

praktiskt stöd gällande kost och 

fysisk aktivitet, vilket uppfattades 

som hjälpsamt. Andra familjer 

upplevde brist på stöd. 

Känslomässigt stöd kunde vara 

icke-konstruktivt i form av negativa 

attityder och påträngande 

information.  

Del I: 4/4 

Del II: 7/8 
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Författare: Kaltman, S., 

Talisman, N., Serrano, A., 

Cabassa, L., Magee, M., 

Pulgar-Vidal, O., Peraza 

D., & Cohen, N. 

Årtal: 2015 

Tidskrift: The Diabetes 

EDUCATOR 

Land: USA 

Type 2 Diabetes 

and Depression: 

Patient, Family 

Member, and 

Primary Care 

Provider 

Perspectives on the 

Development of an 

Integrated Self-

Management 

Intervention 

Att engagera en lokal 

primärvårds klinik som 

servar latinamerikanska 

invandrare till att erhålla 

input angående designen 

och genomförandet av en 

tilltänkt integrerad 

beteende intervention 

som samtidigt ska inrikta 

sig på egenvård av 

diabetes typ 2 och 

depression bland denna 

hög-risk 

patientpopulation.  

Kvalitativ metod med 

intervjuer och 

fokusgrupper 

(n=30) 

 
Då artikeln handlade om 
både DMT2 och 
depression särskiljde 
författarna på resultatet 
genom att endast ta med 
de delar av resultatet 
som handlade om 
DMT2. 
 
Då artikeln hade flera 
olika perspektiv 
särskiljde författarna på 
resultatet genom att inte 
ta med vårdgivarnas 
perspektiv utan bara de 
delar av resultatet som 
berörde familjen. 

Det fanns svårigheter med att 

acceptera DMT2 och det var även 

utmanande att sköta 

diabeteskosten. 

Familjemedlemmarna förstod inte 

hur mycket stöd som behövdes och 

därmed uppfattade personen brist 

på stöd. Sjukdomen orsakade oro 

och lidande i familjen. 

Del I: 4/4 

Del II: 8/8 

 

Författare: Hu, J., 

Amirehsani, K., Wallace, 

D., & Letvak, S. 

Årtal: 2013 

Tidskrift: The Diabetes 

EDUCATOR 

Land: USA 

Perceptions of 

Barriers in 

Managing Diabetes:  

Perspectives of 

Hispanic 

Immigrant Patients 

and Family 

Members 

Syftet med studien var att 

utforska upplevda hinder 

bland spansktalande 

invandrare med diabetes 

typ  2 

och deras 

familjemedlemmar. 

 

Kvalitativ metod med 

fokusgrupp intervjuer  

(n=73)  

 

DMT2 skapade ett fysiskt och 

känslomässigt lidande inom 

familjen. Det fanns en uppfattad 

brist på stöd. Familjemedlemmarna 

ville ge mer stöd men saknade 

kunskap om sjukdomen. DMT2 gav 

upphov till oro, frustration och 

besvikelse bland 

familjemedlemmarna. 

Del I: 4/4 

Del II: 7/8 
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Författare:  Lohri-

Posey, B. 

Årtal: 2006 

Tidskrift: Family & 

Community Health 

Land: USA 

Middle-aged 

Appalachians living 

with diabetes 

mellitus: a family 

affair 

Att förstå erfarenheterna 

hos låginkomsttagare i 

Appalacherna som lever 

med diabetes mellitus typ 

2 behövs för att kunna ge 

en kulturellt anpassad 

vård. 

Kvalitativ metod med 

djupintervjuer 

(n= 13) 

DMT2 orsakade svårigheter i 

familjens samspel. Det fanns en 

osäkerhet inför den framtida hälsan 

och oro kopplat till ärftlighet för 

sjukdomen. Familjemedlemmar 

både hjälpte och stjälpte, genom att 

ge stöd eller framkalla stress i 

sjukdomshanteringen.     

Del I: 4/4 

Del II: 7/8 

Författare: White, P.,  

Smith, S., & O´Dowd, T. 

Årtal: 2007 

Tidskrift: DIABETIC 

Medicine 

Land: Irland 

Living with Type 2 

diabetes: a family 

perspective 

 

Att undersöka 

övertygelser, attityder och 

uppfattningar hos vuxna 

med diabetes typ 2 och 

deras familjemedlemmar.  

 

  

Kvalitativ metod med 

frågeställningar i 

fokusgrupper 

(n=19) 

Personen med DMT2 och 

familjemedlemmarna efterfrågade 

mer lättillgänglig och lättförståelig 

information om sjukdomen. Det 

fanns ett brett spektrum av attityder 

till DMT2 i familjerna, vissa tog 

sjukdomen på stort allvar och andra 

var mer avslappnade.   

Del I: 4/4 

Del II: 7/8 

 

 


