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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Diabetes mellitus typ II (DMT2) är en kronisk sjukdom som ökar i antal 
både i Sverige och runtom i världen. Att få diagnosen DMT2 innebär att personen får 
ett ansvar för egenvård och att utföra livsstilsförändringar. Om personen inte följer sin 
behandling och ändrar sin livsstil kan det medföra flertals komplikationer så som 
hjärt- och kärlproblematik.  
Syfte: Var att beskriva personers upplevelse av att leva med DMT2.  
Metod: Litteraturöversikt med 14 artiklar med kvalitativ ansats. 
Resultat: Resultatet har huvudkategorierna psykisk, fysisk och social påverkan i 
vardagslivet samt synen på livsstilsförändringar med respektive underkategorier. 
Personer som lever med DMT2 upplevde blandade känslor och blev olika påverkade. 
Att ha DMT2 krävde livsstilsförändringar som kunde ses som en möjlighet eller 
svårighet. Personer beskrev vikten av stöd och vad sjuksköterskans roll innebär för 
hanterbarheten av sjukdomen. 
Slutsats: Litteraturöversikten bidrog med förståelse och kunskap om hur personer 
som lever med DMT2 upplever sitt liv och sjukdomen. Kunskapen från 
litteraturöversikten gav även en förståelse för varför personer inte följer deras 
rekommendationer, deras behov av omvårdnad och stöd.  
 
Nyckelord: Diabetes mellitus typ II, litteraturöversikt, livsstilsförändringar, påverkan, 
upplevelse 



 

Summary 
To live with diabetes mellitus type II  
 
Background: Diabetes mellitus type II (DMT2) is a chronic disease that increases in 
numbers both in Sweden and around the world. To diagnose DMT2 means that the 
person is given a responsibility for self-care and lifestyle changes. If the person does 
not follow his treatment and changes his lifestyle, it can cause plural complications 
such as cardiovascular problems.  
Purpose: To describe people's experience of living with DMT2.  
Method: Literature review with 14 articles with qualitative approaches. 
Result: The result has the main category of psychological, physical and social 
influences in everyday life with the respective subcategories and the view on lifestyle 
changes. People living with DMT2 experienced mixed feelings and were affected 
differently. Having DMT2 required lifestyle changes that could be seen as an 
opportunity or difficulty. Individuals described the importance of support and what 
the nurse's role means for the manageability of the disease. 
Conclusion: The literature review contributed to understanding and knowledge 
about how people living with DMT2 experience their lives and the disease. The 
knowledge from the literature review also gave an understanding of why people do not 
follow their recommendations, their needs for nursing and support. 
 
Keywords: Diabetes mellitus type II, experience, impact, lifestyle changes, literature 
review 
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Inledning 

Enligt World Health Organisation [WHO], (2016), är diabetes en kronisk sjukdom. 
Statistik visar på att år 2000 var det 171 miljoner personer i hela världen som levde 
med diabetes. Till år 2030 förväntas det att antalet kommer öka till 366 miljoner 
personer (WHO, 2006). I Sverige är det cirka 4-6 procent av befolkningen i åldern 16-
84 år som har diabetes. En tredjedel av alla med diabetes har inte blivit diagnostiserade 
(Socialstyrelsen, 2017). DMT2 förekommer i större utsträckning än diabetes mellitus 
typ I och ansågs som åldersdiabetes men flera yngre personer börjar bli drabbade 
(WHO, 2017). I takt med att allt fler lever med diabetes ökar samhällskostnaderna. 
Kostnaderna beror mest på komplikationerna som uppstår i samband med sjukdomen 
(Li et al., 2013). Det finns begränsad forskning kring personers upplevelse att leva med 
kroniska sjukdomar. Att få en förståelse för hur det är att leva med en sjukdom som är 
livslång ger personen en möjlighet att bli rätt behandlad och få rätt vård (Friberg & 
Scherman, 2005). Därför är sjuksköterskans roll viktig i diabetesvården. För 
sjuksköterskan innebär det att individanpassa vården, samt att den ska vara 
patientsäker (Carey & Courtenay, 2007). 

Bakgrund 

Diabetes typ 2  
DMT2 är en kronisk sjukdom som innebär att nivån av blodsocker höjs och det finns 
inga botemedel för tillståndet utan personen måste utföra egenvård (Asimakopoulou 
& Hampson, 2005). Vid DMT2 minskar insulinproduktionen och insulinresistensen 
ökar (D´Adamo & Caprio 2011; Nolan, Damm & Prentki, 2011). Symtomen är ökad 
törst, viktnedgång, trötthet och förändrad syn. Vid DMT2 kommer symtomen 
smygande vilket leder till att diagnosen kan ställas flera år efter att personen har 
insjuknat (WHO, 2017). DMT2 diagnostiseras genom identifikation av symtom samt 
fasteplasmaglukos på 7,0 mmol/l eller högre vid 2 tillfällen (WHO, 2006; American 
Diabetes Association, 2014) eller genom att ha ett plasmaglukos på >11.1 mmol/l 
(American Diabetes Association, 2014). För en person med DMT2 är det viktigt att 
behålla en jämn glukosnivå (Newlin Lew & Wick, 2015). Behandlingen kan vara 
farmakologisk i form av tabletter och eventuell insulin, men även genom att ha 
förebyggande åtgärder såsom regelbundna kontroller av blodtryck, öka den fysiska 
aktiviteten, ändra sina matvanor och fotvård (WHO, 2017). Det finns flera riskfaktorer 
för att utveckla DMT2 som råder både miljön samt genetik (Ali, 2013; D´Adamo & 
Caprio, 2011).  
 
Bidragande riskfaktorer till utvecklingen av DMT2 är att befolkningen blir allt mer 
överviktiga (Wild, Roglic, Green, Sicree & King, 2004), andra riskfaktorer är ett 
stillasittande livsstil (Hu et al., 2001; Hu, Li, Colditz, Willett & Manson, 2003), stress 
och hereditet om föräldrarna bär på anlaget (Ali, 2013). Även animaliskt protein kan 
öka risken för att utveckla DMT2 (Sluijs, 2010) och för män kan även hög intag av 
mättat fett och processad kött bidra till utveckling av sjukdom (Van Dam, Willett, 
Rimm, Stampfer & Hu, 2002; Vang, Singh, Lee, Haddad & Brinegar, 2008). En annan 
riskfaktor för att utveckla DMT2 är rökning (Bertoglia et al., 2017; Luo et al., 2015) då 
det leder till insulinresistens (Morgan et al., 2004).  Däremot är övervikt och bristande 
fysisk aktivitet de främsta faktorerna som bidrar till utveckling av DMT2 (WHO, 2017; 
Bertoglia et al., 2017). 
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Levnadsvanor och livsstilsförändringar 
DMT2 kan förebyggas och fördröjas genom livsstilsförändringar. De flesta 
förebyggande åtgärderna fokuserar på viktnedgång samt fysisk aktivitet (Douglas et 
al., 2013). Att minska på den stillasittande livsstilen (Dunstan et al., 2007; Hu et al., 
2001) och att gå ner i vikt (Hamman, 2006) samt regelbunden fysisk aktivitet minskar 
risken för utveckling av DMT2 (Hu et al., 2001; Krishnan, Rosenberg & Palmer, 2009). 
Dessutom kan goda levnadsvanor hos personer med DMT2 minska risken för 
komplikationer (Bostock-Cox, 2017). Kost och fysisk aktivitet hos personer med DMT2 
förbättrar deras hälsa, livskvalitet, vikt och behov av medicinering (Wolf et al., 2004). 
Många personer som har DMT2 är överviktiga vilket försvårar att ha kontrollen över 
glukosvärden vilket gör att viktnedgång blir en viktig del i behandlingen (Kelley et al., 
2002).  
 
Viktminskning ger förbättrad kontroll över glukosvärdena i blodet, minskar behovet 
av läkemedel och förbättrar kardiovaskulära riskfaktorer (Look AHEAD Research 
Group, 2007). Fysisk träning vid DMT2 kan minska glukosvärdena som i sig minskar 
riskerna för komplikationer (Boulé, Haddad & Kenny, 2001) bland annat retinopati 
risken kan minska ju mer en person utför fysisk träning (Kuwata, Okamura, 
Hayashino, Tsujii & Ishii, 2017).  
 

Komplikationer 
DMT2 kan leda till både psykiska och fysiska komplikationer (Wexler et al., 2006). De 
uppträder oftast efter flera års sjukdom och misskött behandling (Socialstyrelsen, 
2017). När de små blodkärlen utsätts för höga doser blodglukos tar de skada. 
Njurskada, förändringar i ögonbotten och neuropati är fysiska komplikationer till följd 
av DMT2 (Green, Bazata, Fox & Grandy, 2012). Neuropati kan orsaka stora 
neuropatiska sår, främst i de nedre extremiteterna. I samband med neuropatiska sår 
ökar risken för amputation (Dominic, 2015). 
 
Vid DMT2 ökar utveckling av åderförkalkning i de stora kärlen och leder till större risk 
för hjärt- och kärlsjukdomar, såsom stroke och hjärtinfarkt. På grund av benägenheten 
för hjärt- och kärlsjukdomar löper diabetiker större risk att dö i förtid (Cusick, 2005). 
DMT2 påverkar personens livskvalitet, då komplikationerna och medicinering till följd 
av sjukdomen uppger en känsla av lägre livskvalitet (Wexler et al., 2006). En person 
med obehandlad DMT2 har visat sig ha större risk för låg känsla av livskvalitet (Green 
el al., 2012) och depression (Green et al., 2012; De Groot, Anderson, Freedland, Clouse 
& Lustman, 2001), och därför är det viktigt att förebygga komplikationer (De Groot et 
al., 2001). 
 

Sjuksköterskans roll i omvårdnaden 
Det är sjuksköterskan som ska identifiera och möta upp personens behov kopplat till 
sjukdomen. Sjuksköterskan ska uppmuntra till en hälsosam livsstil (Bostock-Cox, 
2017) och ge råd kring livsstilsförändringar beträffande motion, kost och 
tobaksavvänjning (Jones, Berard, MacNeill, Whitham & Yu, 2013). Ett viktigt 
hjälpmedel som sjukvårdspersonal kan erbjuda personer med DMT2 är 
blodsockermätare. Syftet är att personen får en chans att utvärdera sitt beteende och 
använda blodsockermätaren som ett återkopplingsverktyg (Bartol, 2012). 
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Personer ska erbjudas utbildning i egenvård då det är en central roll i diabetesvården. 
(Socialstyrelsen, 2017). Det är viktigt att stödja personer till livsstilsförändringar och 
kunna motivera till egenvård. För att vårdtagaren ska ha en chans att utföra egenvård 
måste sjuksköterskan identifiera och känna av personens känslor kring sin sjukdom 
och situation. Därför ska inte de stora förändringarna komma på en gång, det ska ske 
stegvis (Bartol, 2012). Sjuksköterskan ska respektera personen och uppmuntra till 
autonomi. Det är inte lätt att lyckas, därför ska sjuksköterskan främja vårdtagarens 
inre motivation för resultat (Grimaldi, 2012). Sjuksköterskan ska jobba 
interprofessionellt med t.ex. läkare och dietist samtidigt ska det finnas kontakt med 
personen som behöver vård. Tillsammans ska sjuksköterska och den vårdsökande 
personen sätta upp mål baserad på vårdtagarens livskvalitet och risk för 
komplikationer (Socialstyrelsen, 2017). 
 

Personcentrerad omvårdnad  
Personcentrering beskrivs som en form av vård där personen står i centrum. Det är ett 
förhållningssätt där personcentrering och personcentrerad vård ska tillämpas i alla 
vårdsammanhang (McCance & McCormack, 2013). I det personcentrerade 
förhållningssättet ska relationer formas mellan vårdgivare, vårdsökande person och 
andra personer som har någon betydelse (Ekman, Norberg & Swedberg, 2014). 
Grundvärdet är att personen har rätt till självbestämmande, respekt och förståelse. 
Begreppet har blivit mer välkänt inom vården och används i riktlinjer och den 
praktiska verksamheten. Modellen har en struktur som hjälper sjuksköterskor utforma 
sitt arbete i omvårdnaden (McCance & McCormack, 2013). 
 
Det finns enligt McCance & McCormack (2013) fyra begrepp som är centrala för 
personcentrerad omvårdnad; vara i relation, vara i en social värld, vara på plats och 
vara med sig själv. Att vara i relation lägger vikt vid relationer som ger en terapeutisk 
nytta (McCance & McCormack, 2013; Edvardsson, 2010). Det kan ses som ett 
ömsesidigt delande av varandra. Personen berättar om sina upplevelser och 
vårdpersonalen delar med sig av sin kunskap (Ekman et al., 2014). Begreppet vara i en 
social värld menas att personen får en länk till det sociala genom att skapa mening i 
det som finns här och nu. Det begreppet är förknippat till vara med sig själv. Här ligger 
det ansvar på sjuksköterskan att förstå vad personen värderar i sitt liv och hur 
personen skapar en begriplighet (McCance & McCormack, 2013). Detta byggs på att 
vårdpersonalen lyssnar på personens berättelse bli medveten om individens vilja och 
resurser (Ekman et al., 2014). Sjuksköterskan ska dessutom vara medveten om sina 
värderingar då det kan påverka de beslut som tas. Begreppet vara på plats lägger vikt 
vid den platsen vården utförs och hur den kan påverka upplevelsen (McCance & 
McCormack, 2013). 
 
I personcentrerad omvårdnad används ett ramverk med fyra komponenter; 
förutsättningar, vårdmiljön, personcentrerade processer och förväntade resultat. För 
att nå resultat ska det läggas fokus på de andra tre komponenterna först. Med 
förutsättningar menas det att sjuksköterskan ska ha kompetens, utvecklat sina sociala 
färdigheter, vara lojal, visa tydlighet i sina värderingar och ha en bra självkännedom. 
Under vårdmiljö tas det upp om teamsamverkan. Ett fungerande team ska ha 
fungerande personalrelationer och delad makt. Vidare ska sjuksköterskan jobba med 
personcentrerade processer (McCance & McCormack, 2013). Det betyder att arbeta 
med personens värderingar, ha medkänsla, dela på beslutsfattandet och vara 
engagerad (McCance & McCormack, 2013; Ekman et al., 2014; Edvardsson, 2010) Alla 
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komponenter ska leda till resultatet, ett välfungerande personcentrerad omvårdnad 
(McCance & McCormack, 2013). 
 

Problemformulering 
DMT2 är en sjukdom som ökar i antal i hela världen och börjar även drabba flera yngre 
personer (Socialstyrelsen, 2017). Sjukdomen medför olika och många komplikationer 
vilket kan ställa krav på personen. Personer som har DMT2 behöver genomföra 
livsstilsförändringar, egenvård samt medicineras för att undvika komplikationer. Att 
få en diagnos kan ge fysiska och psykiska besvär för personen (Wexler et al., 2006). 
Sjuksköterskans ansvar är att ge stöd och råd. I diabetesvården är patientundervisning 
och egenvård väldigt viktiga. För att lyckas med behandlingen krävs en förståelse för 
personens känslor och upplevelser gentemot sitt tillstånd (Abolghasemi & Sedeghat, 
2015). Därför undersöker denna litteraturöversikt personers upplevelser att leva med 
DMT2 för att öka kunskapen hos sjuksköterskan och ge en förståelse för hur 
vårdtagaren upplever sitt liv. 

Syfte 

Att beskriva personers upplevelse av att leva med diabetes mellitus typ II (DMT2) 

Material och metod 

Design 
Studien utfördes i form av en litteraturöversikt med kvalitativ ansats. 
Litteraturöversikt användes eftersom den summerade den kunskapen som redan fanns 
och på så sätt var all kunskap samlat på ett ställe (Aveyard, 2010). Artiklar med 
kvalitativ ansats har använts då de gav en djupare förståelse av fenomenet som 
studerades (Russell & Gregory, 2003). Induktiv ansats tillämpades till studien vilket 
innebar att det inte fanns några antaganden innan sökningen utförs om fenomenet 
som skulle studeras. Förförståelse kan innebära antingen hinder eller möjligheter då 
det finns risk att tolkningen påverkas (Fridlund, 2012; Persson & Sundin, 2012). Då 
anhöriga till författarna har sjukdomen DMT2 finns tidigare förförståelse för valt ämne 
att sjukdomen är påfrestande att leva med. Även att utföra livsstilsförändringar kan 
vara krävande. Denna förförståelsen togs i beaktning för att inte påverka resultatet.   

Urval och datainsamling 
Sökning för datainsamlingen utfördes genom databaserna CINAHL och 
MedLine.  Följande sökord användes med utgångspunkten från syftet som var att 
beskriva personers upplevelse att leva med diabetes mellitus typ II. I CINAHL 
användes det Headings Diabetes Mellitus Type 2 samt person, people, individual, 
feeling, experience, emotion, life, biography, qualitative study, qualitative methods, 
qualitative stud*, qualitative research, interview. Sökorden i MedLine var Mesh 
Diabetes Mellitus Type 2 samt, qualitative stud*, qualitative research, qualitative 
method, experience, feeling* (se bilaga 1). Trunkering (*) användes för att visa alla 
böjningsformer av sökorden i sökningsresultatet (Östlundh, 2017). Avgränsningarna 
var att artiklarna skulle vara peer reviewed, med engelsk text samt skrivna mellan åren 
2008- 2018. Inklusionskriterierna var artiklar med kvalitativ ansats från hela världen 
och etiskt granskade. Artiklarna inkluderade vuxna män och kvinnor över 18 år med 
diabetes mellitus typ II som var tablettbehandlad, insulinbehandlade och 
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livsstilsbehandlade (kost och/eller fysisk behandling). Personer med diabetes mellitus 
typ II som hade andra sjukdomar inkluderades också. Exklusionskriterierna var 
personer med diabetes mellitus typ I och pilotstudier. De olika sökningarna i CINAHL 
och MedLine (se bilaga 1) resulterade i 855 artiklar därav lästes 204 abstracts. De 35 
artiklarna som svarade på syftet kvalitetsgranskades enligt granskningprotokollet som 
är framtaget av Hälsohögskolan Jönköping (se bilaga 3). De artiklarna som 
inkluderades i resultatet skulle ha 4/4 i del 1 och minst 7/8 i del 2. Detta resulterade i 
att 14 artiklar med kvalitativ ansats användes till litteraturöversikten (se bilaga 2). 

Dataanalys 
Analysen genomfördes med Fribergs (2017) femstegsmodell. Första steget i modellen 
var att få en översikt vad artiklarna handlade om för att sedan hitta nyckelfynd vilket 
var steg två. Steg tre handlade om att göra en summering av alla artiklars resultat sedan 
jämfördes likheter och olikheter enlig steg fyra. Sista steget var att presentera det nya 
resultatet genom de nybildade temana (Friberg, 2017). Vid första steget lästes 
abstracten individuellt sedan tillsammans och relevansen diskuterades. Sedan 
utfördes steg två genom att artiklarnas resultat lästes gemensamt och nyckelfynd 
markerades med färgpenna. I tredje steget utfördes en summering av alla artiklar 
genom att alla nyckelfynd placerades i en tabell för att få en helhetsbild. När likheter 
och olikheter hittades placerades de i olika fack, enligt steg fyra. Sedan delades alla 
likheter in i olika kategorier. Vid steg fem presenterade resultatet och fyra 
huvudkategorier som genom bearbetning blev två huvudkategorier med respektive 
underkategorier. Kategorier visas i figur 1. 
 

  Figur 1: Sammanställning av huvudkategorier och underkategorier.  

Etiska överväganden 
Etiska överväganden innebär att inga personer ska utnyttjas eller skadas psykiskt eller 
fysiskt.  De ska ha sin integritet och få besluta själva (Kjellström, 2017). Då studien var 

Huvudkategori Underkategori 

Psykisk, fysisk och social påverkan i 
vardagslivet 

- Att förlora och återfå kontroll 
 

- Att vara bunden till sin sjukdom 
 
 

- Att stigmatiseras 

Synen på livsstilsförändringar - Att se det som en möjlighet 
 

- Att se det som en svårighet 
 

- Att se sitt behov av omvårdnad 
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en litteraturöversikt kommer inte etiken påverkas direkt men den har kvalitativ ansats. 
Kvalitativa studier utförs med intervjuer som kommer nära personen och kan påverka 
känslomässigt. Som forskare är det viktigt att ta hänsyn till detta (Kjellström, 2017). 
Därför inkluderades inga studier som kränkte en eller flera personer med i 
litteraturöversikten. Endast artiklar som hade blivit godkända av en etisk kommitté 
inkluderades i studien (Forsberg & Wengström, 2016). 

Resultat 

Psykisk, fysisk och social påverkan i vardagslivet 
DMT2 påverkade personers vardagsliv både psykisk, fysisk och socialt. Symtomen som 
uppkom till följd av sjukdomen fick personer att uppleva en rädsla inför framtiden och 
eventuella komplikationer. Att leva med DMT2 medförde stor känsla av sorg och 
personer upplevde sig hjälplösa. Dessutom upplevdes stigma från omvärlden vilket 
medförde en minskad självkänsla.   

Att förlora och återfå kontroll 
Personer med DMT2 ansåg att debuten av sjukdomen berodde på predisponerande 
faktorer såsom etnicitet som de inte hade någon verkan över (Ågård, Ranjbar & Strang, 
2016; Handley, Pullon & Gifford, 2010) och att de inte hade bidragit till utvecklingen 
av sjukdomen (Ågård et al., 2016). Detta tankesätt ledde till att personer upplevde att 
de inte hade någon kontroll över sin sjukdom (Ågård et al., 2016; Handley et al., 2010) 
och därför fanns det ingen mening att försöka påverka och följa rekommendationer 
(Ågård et al., 2016). De ansåg att sjukdomen var svår att hantera, komplex och såg på 
DMT2 som en otäck sjukdom som var okontrollerbar (Myungsun, Moonhee & Haen–
Mi, 2014). Ilska gentemot diagnosen uppkom då personer upplevde en känsla av 
förlust (O’ Brien, van Rooyen & Ricks, 2015). Personerna med DMT2 upplevde även 
att balansen som fanns i vardagen försvann i samband med diagnosen (Handley et al., 
2010).  Stressen och oron som de kände till följd av sjukdomen och dennes komplexitet 
stärkte känslan av att inte ha kontroll (Yilmaz- Aslan, Brzoska, Bluhm, Aslan & Razum, 
2013; Manderson & Kokanovic, 2009) och det ledde till depression (Manderson & 
Kokanovic, 2009), förlorad motivation samt känsla av hjälplöshet (Ågård et al., 2016; 
Li, Drury & Taylor, 2013). 
 
Känslan av hjälplöshet kom i samband med att de upplevde sjukdomen som 
oförutsägbar (Li, et al., 2013). Personer som inte upplevde att DMT2 var okontrollerbar 
kände ändå att sjukdomen kunde bli ohanterlig om de stötte på andra motgångar i livet 
(Ågård et al., 2016). Trots detta kunde personer med DMT2 återfå kontroll över 
sjukdomen (Handley et al., 2010; Yilmaz- Aslan et al., 2013) och känna acceptans men 
den acceptansen tog tid att uppnå (Kato et al., 2016; Low, Tong & Low, 2014; O’Brien 
et al., 2015). Kontrollen ansågs som något viktigt då personer med DMT2 kopplade 
utveckling av komplikationer med kontroll (Yilmaz- Aslan et al., 2013). Personerna 
lyckades återfå kontroll och bevara den genom att vara fysiskt aktiva, ändra sina 
matvanor (Yilmaz- Aslan et al., 2013) och anpassa behandlingen utefter deras behov 
(Li et al., 2013) och för vissa hjälpte en gudstro (Handley et al., 2010; Yilmaz- Aslan et 
al., 2013; Al- Almer, Rmjan, Glew & Salamonson, 2015).  
 
Personer med DMT2 försökte göra det bästa av situationen (Smide & Hörnsten, 2009; 
Kato et al., 2016; Manderson & Kokanovic, 2009) genom att inte låta sjukdomen ta 
över hela deras liv (Smide & Hörnsten, 2009). Personer hade även utvecklat nya sätt 
att hantera vardagen, fått mer kunskap (Handley et al., 2010) genom att de sökte ny 
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kunskap samt lärde sig från gamla misstag och fick stöd (Handley et al., 2010; Yilmaz- 
Aslan, 2013). Personer som hade levt med DMT2 i flera år upplevde sjukdomen som 
hanterbar på grund av att de hade gjort behandlingen till en del av sin vardagsliv 
(Ågård et al., 2016) och kände då meningsfullhet (Myungsun et al., 2014), acceptans 
och glädje (Low et al., 2014). En del personer med DMT2 återfick kontroll genom att 
de lyckades återfå en balans i vardagen (Kato et al., 2016). När personer kände sig ha 
kontroll så upplevdes bättre livskvalitet (Low et al. 2014) harmoni och blev mer 
självsäkra (Myungsun et al., 2014). 

Att vara bunden till sin sjukdom 
DMT2 orsakade för vissa personer en dramatisk förändring i deras liv som påverkade 
dem både fysiskt och psykiskt (Al- Amer et al., 2015; Li et al., 2013;Manderson & 
Kokanovic, 2009). Att leva med DMT2 påverkade personernas känslor (Manderson & 
Kokanovic, 2009), då sjukdomen kom som en överraskning (Smide & Hörnsten, 2009; 
Al- Amer et al., 2015) upplevde personer förnekelse (Yilmaz- Aslan et al., 2013; 
Manderson & Kokanovic, 2009; O’Brien et al., 2015; Handley et al., 2010), men sedan 
kom sorgen och känslan av att vara deprimerad (Al- Amer et al., 2015; O’Brien et al., 
2015; Handley et al., 2010; Manderson & Kokanovic, 2009). Känslorna kunde 
manifesteras genom gråt och ångest. Personer med DMT2 beskrev hur saker som 
tidigare inte betydde något kunde nu utlösa starka känslor av sorg (Manderson & 
Kokanovic, 2009). De upplevde att livet med DMT2 blev mer begränsat, strukturerat 
(Ågård et al., 2016) och att de behövde ta stort ansvar och vara på sin vakt (Yilmaz- 
Aslan et al.,2013).  
 
Personer med DMT2 ville slippa känna sig oroliga och bära på det stora ansvaret och 
beskrev hur de skulle känna sig lyckligare utan sin DMT2 (Manderson & Kokanovic, 
2009). De kunde känna sig frustrerade och fundera över varför detta drabbade dem. 
De försökte förstå vad som egentligen hade hänt och varför de var tvungna till att 
kämpa (Al- Amer et al., 2015). Personer upplevde svaghet och isolation till följd av att 
de hade genomgått en förlust av självständighet på grund av sjukdomen (Manderson 
& Kokanovic, 2009). Anledningen till varför de hade känt att de inte längre var 
självständiga var för att de inte kunde påverka sin komplikationer eller hjälpa sig själva 
(Low et al., 2014). Personer upplevde en rädsla inför framtiden och de möjliga 
komplikationerna som DMT2 medför (Yilmaz- Aslan et al., 2013; Al- Amer et al., 2015; 
Low et al., 2014) då de har sett hur sjukdomen hade påverkat andras liv negativt (O’ 
Brien et al., 2015; Myungsun et al., 2014). Det fanns en känsla av hjälplöshet bland 
personerna när det gällde att hantera sjukdomen på grund av de fysiska symtomen som 
uppstod (Li et al., 2013) och en frustration att de alltid behöver ha koll på sin 
blodsockernivå (Low et al.,2014; Yilmaz- Aslan et al., 2013). Personer med DMT2 
beskrev också att det DMT2 var en svår sjukdom att förstå sig på och symtomen var 
svåra att urskilja från andra sjukdomar (Smide & Hörnsten, 2009). 

Att stigmatiseras 
Efter diagnostiseringen upplevde personer med DMT2 att deras sociala interaktioner 
hade minskat (Yilmaz- Aslan et al., 2013; Manderson & Kokanovic, 2009) på grund av 
hälsoförändringarna som hade skett och för att de behövde följa sin egen kost 
(Manderson & Kokanovic, 2009). Personer upplevde en oro (Li et al., 2013,Rasmussen, 
Terkildsen Maindal, Livingston, Dunning & Lorentzen, 2016) och skam (Kato et al., 
2016) över hur omgivningen skulle se på dem på grund av sjukdomen (Li et al., 2013; 
Rasmussen et al., 2016;Kato et al., 2016). Då DMT2 ansågs vara en sjukdom som 
orsakas av dåliga vanor (Myungsun et al., 2014; Kato et al., 2016; Yilmaz- Aslan et al., 
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2013) upplevde personer med DMT2 en rädsla att deras relationer till andra skulle 
förändras (Li et al., 2013; Rasmussen et al., 2016). Detta bidrog till att personer höll 
sjukdomen för sig själva (Myungsun et al., 2014; Kato et al., 2016; Yilmaz- Aslan et al., 
2013; Li et al., 2013; Rasmussen et al., 2016) vilket försvårade följa 
rekommendationerna utanför hemmet (Myungsun et al., 2014). 
 
Personer med DMT2 upplevde diskriminering och att samhället avvisade dem på 
grund av sjukdomen. Då personer upplevde stigma och ville undvika känslorna 
stigman medförde valde personerna att minska den sociala kontakten med andra 
(Yilmaz- Aslan et al., 2013; Kato et al., 2016). Då den sociala interaktionen hade 
minskat ledde detta till en förändrad social roll (Yilmaz- Aslan et al., 2013) och de 
upplevde minskad självsäkerhet, motivation och kontroll (Manderson & Kokanovic, 
2009). Personer menade även att den sociala interaktionen var lika viktig som att ha 
hälsa (Low et al., 2014). Med tiden insåg personer med DMT2 att de behövde stöd från 
sin omgivning och därför behövde de vara öppna om sin sjukdom trots skammen 
(Myungsun et al. 2014). När personer berättade om sin sjukdom för sin familj blev 
familjen ett stöd de kunde använda sig av (Myungsun et al., 2014; Li et al., 2013; 
O’Brien et al., 2015). Stödet de fick gav bättre livskvalitet och möjlighet till 
tillfredsställelse med sitt liv (Low et al., 2014) samt hjälpte dem att hantera sin 
sjukdom (Li et al., 2013). Däremot fanns det vissa personer som upplevde att de inte 
fick stöd från andra och därmed hanterade sin sjukdom helt själva (Myungsun et al., 
2014; O’Brien et al., 2015). Personer med DMT2 beskrev att inte få stöd visades genom 
att andra inte tog hänsyn till deras ändrade behov (O’ Brien et al., 2015). 

Synen på livsstilsförändringarna 
Att utföra livsstilsförändringar upplevdes som en möjlighet till ett mer hälsosamt liv, 
men även som en svårighet. Personer upplevde att det var svårt att följa behandlingen 
då den inte var individanpassad. Sjuksköterskan ansågs som en viktig del för att kunna 
hantera sjukdomen och personer upplevde att de behövde få mer anpassad 
information. 

Att se det som en möjlighet 
Personer med DMT2 såg sjukdomen som en möjlighet till att ändra sina dåliga 
kostvanor (O’ Brien et al., 2015; Yamakawa & Makimoto, 2008) som påverkade deras 
hälsa negativt, men kände att de inte hade mod eller motivation (O’ Brien et al., 2015; 
Yamakawa & Makimoto, 2008). Dessutom såg de positiva effekterna av livsstils 
förändringar som gjordes (Low et al., 2014; Yamakawa & Makimoto, 2008) och 
menade att DMT2 ökade deras chanser till att leva ett längre liv (Yamakawa & 
Makimoto, 2008). Till en början hade personer med DMT2 en negativ bild av vad 
livsstilsförändringar innebar, men med en ökad förståelse för sjukdomen (Yamakawa 
& Makimoto, 2008) och förändrad attityd (O’ Brien et al., 2015) ansågs 
livsstilsförändringar mer acceptabla (Yamakawa & Makimoto, 2008). En positiv 
attityd krävdes för att kunna göra livsstilsförändringar och utföra egenvård (O’ Brien 
et al., 2015, Yamakawa & Makimoto, 2008). 
 
Att utföra egenvård gav personer med DMT2 en chans att förbättra sin hälsa och 
förhindra andra sjukdomar. Många uttryckte en lättnad över att de minskat riskerna 
för att utveckla andra sjukdomar tack vare hälsokontrollerna och den förbättrade 
livsstilen (Yamakawa & Makimoto, 2008). Personer med DMT2 upplevde att de hade 
tur då de inte fått några komplikationer och de jämförde sig med andra (Smide & 
Hörnsten., 2009) som hade det värre och kände sig tacksamma för hur deras situation 
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såg ut (Low et al., 2014; Smide & Hörnsten., 2009). En del ansåg att livet inte hade 
ändrats efter att ha fått sjukdomen (Li et al., 2013; Yilmaz-Aslan et al., 2013; Ågård et 
al., 2016; Smide & Hörnsten, 2009) och tyckte att det var ett litet problem i livet då det 
påverkade vissa saker, såsom kost och medicinering (Ågård et al., 2016). En del 
personer hade relationer till andra som har DMT2, men som fortfarande levde normala 
liv vilket gjorde att de inte upplevde livsstilsförändringarna som en svårighet (Smide & 
Hörnsten, 2009). 
 
Personer med DMT2 beskrev hur de började med att modifiera vissa delar av sin kost 
och träning för att se effekten av det (Myungsun et al., 2014). Efter flera försök och 
ändringar hittade personerna ett sätt som passade deras behov. Istället för att äta mat 
som påverkar blodsockernivåerna negativt valde de att äta nyttigare. Med ett anpassat 
kost- och träningsschema ökade självförtroende då de upplevde sig ha kontroll 
(Myungsun et al., 2014; Li et al., 2013). Ibland kände de svårigheter med att justera sin 
kost och motion, vilket ledde till en inre stress. Istället lade personerna sin tid på att 
hantera stressen och gick med i aktiviteter som motverkade det, t.ex. målarkurser (O’ 
Brien et al., 2015; Yamakawa & Makimoto, 2008). Vissa livsstilsförändringar har lett 
till utökad socialt nätverk då personer med DMT2 gått med i någon klubb eller 
aktivitet. De som hade valt att röra sig mer hade till exempel gått med i grupper där de 
motionerade tillsammans. De personerna såg det som en möjlighet att förbättra sin 
hälsa och egenvård, samtidigt som de var sociala och hade trevligt med andra 
(Yamakawa & Makimoto, 2008). Personer försökte hjälpa andra med att ändra sina 
kostvanor för att förebygga uppkomsten av DMT2. De gav stöd genom att laga mat 
hemma och uppmuntrade till att gå på hälsokontroller oftare (Myungsun et al., 2014). 
 

Att se det som en svårighet 
För att kunna anta livsstilsförändring krävdes det att personen kunde godta de nya 
förändringarna (Handley et al., 2010). Personer med DMT2 beskrev hur kämpigt det 
var med att rätta till kosten och att träna (Li et al., 2013), trots att de visste vilka 
konsekvenser som skulle uppstå vid oförändrad livsstil (Low et al., 2014). De hade svårt 
med att se fördelarna på kort sikt vilket ledde till svårigheter att hantera sjukdom (Li 
et al., 2013). Självdisciplin (O’ Brien et al., 2015) och motivation (Handley et al., 2010; 
Li et al., 2013) ansågs vara det största problemet till varför personer valde att inte följa 
rekommendationerna (O’ Brien et al., 2015). Vissa försökte att fortsätta med den 
livsstil de hade, men till slut ledde till att de mådde dåligt över sina val (Ahlin & Billhult, 
2012). Det var när de fysiska symtomen yttrade sig som personer med DMT2 förstod 
hur viktigt det var att följa rekommendationerna (Myungsun et al., 2014). När personer 
upplevde få fysiska symptom hade de svårt att se hur allvarlig sjukdomen var (Ågård 
et al., 2016; Yilmaz-Aslan et al., 2013). Detta ledde till att de slutade bry sig om 
behandlingen och komplikationerna, trots att de visste att riskerna fortfarande fanns 
(Ågård et al., 2016).  
 
Personer med DMT2 ansåg att den rekommenderade kosten för en diabetiker inte var 
realistisk (Myungsun et al., 2014) Maten som rekommenderades ansågs inte vara lika 
god eller lättlagad (Ågård et al., 2016; O’ Brien et al., 2015), dessutom var de svårt att 
anpassa den mängd mat de fick äta (Myungsun et al., 2014). Frestelsen att mat som 
anses vara dålig för diabetiker blev för stor och ledde till svårigheter med att anpassa 
sin kost (Li et al., 2013).  Personer var inte villiga att ge upp god mat och alkohol då det 
ansågs vara en stor social del i livet. Den sociala delen var viktigare än att äta den 
rekommenderade maten (Ågård et al., 2016; Myungsun et al., 2014; Low et al., 2014). 
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Att sitta och äta tillsammans med sin partner ledde till svårigheter. Partnern kunde 
föredra mat som inte var lämplig för en diabetiker. Därför använde de det som en 
anledning till att fortsätta med sina ohälsosamma vanor (Ahlin & Billhult, 2012). 
Bristen på stöd från anhöriga ansågs ofta vara en bidragande faktor till varför de inte 
följde den rekommenderade kosten (O’ Brien et al., 2015; Li et al., 2013). Personer med 
DMT2 såg sig själva som offer för sjukdomen och att livet var orättvist (Ahlin & Billhult, 
2012). De kände stor press när de inte kunde följa rekommendationerna för att leva ett 
hälsosamt liv (Ahlin & Billhult, 2012). Personerna menade på att det var svårt att säga 
nej till att äta när alla andra gjorde det (Ahlin & Billhult, 2012, Handley et al., 2010; 
Myungsun et al., 2014) och när de hade fuskat med kosten gav det starka känslor av 
ångest (Ahlin & Billhult, 2012) och för vissa ledde det till depression (Myungsun et al., 
2014). 
 

Att se sitt behov av omvårdnad 
Personer med DMT2 kände att sjuksköterskor var viktiga då de bidrog med kunskap, 
information (O’ Brien et al., 2015) och stöd som innefattade effektiv kommunikation 
och lättillgänglig vård (Rasmussen et al., 2016). Däremot upplevde personer 
svårigheter med att hantera sin sjukdom på grund av bristande stöd från vården (Li et 
al., 2013) då sjuksköterskorna var svårtillgängliga (O’ Brien et al., 2015) men även 
ekonomiska skäl påverkade (Yilmaz-Aslan et al., 2013; Li et al., 2013; O’ Brien et al., 
2015). Personer upplevde att sjuksköterskorna kunde vara okänsliga då de inte alltid 
såg till om tidpunkten av informationsgivning var rätt. De menade på att för att kunna 
ta in informationen som sjuksköterskan gav så behövde de först förstå sin situation (O’ 
Brien et al., 2015). Personer upplevde även att de flesta sjuksköterskorna behövde vara 
mer kunniga på vad sjukdomen innebär. Personer med DMT2 upplevde också att de 
flesta sjuksköterskorna inte uppmärksammade deras framsteg och menade att även 
om deras framsteg var små, så borde de ha fått uppmärksamhet för att de var ett stort 
framsteg för dem (O’ Brien et al., 2015). Personer med DMT2 kände också att 
sjuksköterskorna borde vara förebilder genom att själva följa livsstils 
rekommendationer. Vissa tyckte att det var svårt att ta till sig råd gällande diet när 
sjuksköterskan var överviktig (O’ Brien et al., 2015). Dessutom upplevde personer 
rädsla och oro över att bli utskällda och ifrågasatta inför sina möten med vården när 
de inte hade följt rekommendationerna (Low et al., 2014).   
 
Personer med DMT2 hade delade åsikter om hur vården skulle vara upplagd, vissa 
tyckte att vårdpersonalen skulle bestämma allt, medan andra personer ville få delta 
och vara med att bestämma (O’ Brien et al., 2015). Personer upplevde att de kunde 
hantera sin sjukdom och ha kontroll över sitt liv när behandlingen och 
rekommendationerna var anpassade efter deras behov (Myungsun et al., 2014). 
Personer med DMT2 kände att vårdpersonalen skulle ha tagit bättre hänsyn till deras 
förmågor vid rekommendationer av livsstilsförändringar. De menade på att de inte 
alltid hade de fysiska eller psykiska förmågorna som krävdes för att utföra 
livsstillsförändringar och att rekommendationerna behövde anpassas efter resurserna 
som fanns (O’ Brien et al., 2015). Personer ville också ha mer ålders- (Rasmussen et 
al., 2016) och kulturanpassade rekommendationer (O’ Brien et al., 2015). Önskan om 
ett smidigare sätt att kommunicera med vårdpersonal fanns, t.ex. via sociala medier 
och smarttelefoner. De menade på att det skulle underlätta deras hantering av 
egenvård då det var svårt att finna tid till att gå till mottagningarna på grund av jobbet 
(Rasmussen et al., 2016). Personer med DMT2 ansåg också att information borde vara 
mer tillgänglig (O’ Brien et al., 2015) men även att vården ska vara lättillgänglig då det 
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ledde till att de inte upplevde sin sjukdom lika utmanade (Ågård et al., 2016). 
Dessutom ansåg personer med DMT2 att det var nyttigt att både få träffa vårdpersonal, 
men också andra personer som blivit diagnostiserade med DMT2 för att kunna utbyta 
kunskaper (Rasmussen et al., 2016). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 
Enligt Walter (2000) att uppleva är att vara med om, genomleva men även uppfatta, 
känna, tycka. Begreppet upplevelse valdes för att beskriva personers känslor och 
tankar om att leva med DMT2 och ansågs mer passande än begreppet erfarenheter. 
Inom kvalitativ forskning är huvudfokuset att få förståelse för ett fenomen och 
inkluderar beskrivningar av livssituationer och det är forskningsfrågan som styr vilken 
metod som ska användas (Frostling-Henningsson, 2017; Henricsson, 2017b). Då syftet 
var att beskriva personers upplevelse var kvalitativ ansats rätt metod för att besvara 
syftet. Däremot ska det finnas en försiktighet att göra jämförelser inom kvalitativ 
metod då resultaten är baserad på mindre mängd data jämfört med kvantitativ metod. 
Inom kvalitativ metod ska beskrivningar framkomma i resultatet (Frostling-
Henningsson, 2017). Enligt Sergi & Hallin (2011) kan inte kunskapen som uppkommer 
från kvalitativ metod åter reproduceras exakt eller generaliseras på grund av att 
resultatet har genomgått en framställningsprocess av en person som har gjort 
tolkningar och personen kan inte utesluta sina känslor helt. Risken finns att resultatet 
inte stämmer överens med vad som beskrevs i artiklarna (Polit & Beck, 2010). 
 
Pålitlighet och bekräftelsebarhet visas genom att det finns en diskussion om hur 
förförståelsen kan ha påverkat tolkningen av datan (Henricsson, 2017a). För att 
resultatet ska bli så objektivt som möjligt diskuterades förförståelser och känslor innan 
forskningsprocessen påbörjade samt trots att vissa artiklar inte stämde överens med 
förförståelsen så inkluderades dessa om de var relevanta till syftet. Induktiv ansats 
användes vilket innebär att studien var förutsättningslös för att sedan dra slutsatser 
(Fridlund & Mårtensson, 2017). Nackdelen med induktiv ansats kan vara att det bara 
beskriver fenomenet men förklarar inte någon orsak (Priebe & Landström, 2017) 
däremot har detta inte uppstått i resultatet.   
 
Först granskades alla artiklar av varje person för sig och sedan tillsammans. Därefter 
granskades artiklarna gemensamt igen och de nyckelfynd som svarade på syftet 
markerades med penna. Alla meningsenheter skrevs ner tillsammans i en tabell och 
kodades.  Alla artiklar som valdes var skrivna på engelska, vilket medförde en risk för 
feltolkning av texten. En persons egna kunskaper och förförståelse kan påverka hur 
resultatet framkommer. En studie som håller hög kvalité kan ändå påverkas av 
personliga åsikter (Polit & Beck, 2012). Detta kan i sig sänka tillförlitligheten. Därefter 
jämfördes likheter och olikheter av meningsenheterna för att kunna bilda olika 
kategorier av de koder som hade sagt liknande saker. Det är inte alltid möjligt att skapa 
kategorier som får med sig all data som önskas. Det uppkom svårigheter med vissa 
meningsenheter då det var svårt att placera dem under en relevant kategori. De 
meningsenheter som svarade på syftet får inte exkluderas, även om de inte passar in i 
någon kategori (Graneheim & Lundman, 2004) Dessutom uppkom problem med att 
dela in en del data då de föll under flera av kategorierna. Detta kan ha medfört att 
liknande resultat har återkommit under flera kategorier. 
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Genom att söka på flera databaser stärks trovärdigheten (Henricsson, 2017a). Sökord 
som Diabetes mellitus type 2 användes med hjälp av “Headings” (CINAHL, 2017)  och 
“MeSh” (MedLine, 2017) och de andra engelska orden valdes utifrån tidigare 
kunskaper. Risken fanns att sökningar försvann då databaserna inte inkluderar 
synonymer till de sökorden som användes (Östlund, 2017). Då sökningarna från varje 
databas gav gediget resultat ansågs det vara tillräckligt med de befintliga sökorden. 
Trunkering användes också på de ord som hade flera möjliga böjningar. Anledning till 
att trunkering användes var för att få fram det mesta vid varje sökning (Östlundh, 
2017). Inget land exkluderades, vilket gav ett bredare och djupare resultat. Alla artiklar 
som inkluderades var peer reviewed, på det sättet stärks trovärdigheten (Fridlund & 
Mårtensson, 2017) Andra avgränsningar var att artiklarna skrivits mellan åren 2008 
till 2018. Då det kommer nya artiklar hela tiden och exkluderas artiklar som är äldre 
än 10 år (Östlundh, 2017). På grund av de begränsade erfarenheterna av hur en 
litteraturöversikt ska genomföras kan eventuella metodfel uppkommit (Henricsson, 
2017a). För att undvika att fel uppstår har metodologisk litteratur använts. 
 
Trovärdighet handlar om att den informationen som presenteras ska vara tillförlitlig, 
vetenskaplig och granskad (Kjellström, 2017; Henricsson, 2017) och för att öka 
trovärdigheten kan tolkningen diskuteras med andra personer (Henricsson, 2017a). 
Det finns en viss trovärdighet i arbetet genom att relevansen diskuterades utifrån syftet 
samt att resultatet lästes av en handledningsgrupp. Däremot hade trovärdigheten och 
bekräftelsebarheten ökat om tolkningar hade diskuterats med utomstående personer 
vilket blir ett förbättringsområde framöver. För att öka trovärdigheten användes en 
kvalitetsgranskningsmall (se bilaga 3), detta bör göras trots att artiklarna är peer 
reviewed (Segersten, 2017). Med kvalitets granskningsmallen utvärderas den 
vetenskapliga artikeln om den erhåller tillräcklig hög kvalitet. En induktiv ansats 
innebär att resultatet går att överföra till den populationen som har studerats (Priebe 
& Landström, 2017). Det vill säga att det kan finnas en viss överförbarhet av de 
upplevelser som framkommit i resultatet. Om resultatet i studien har en överförbarhet 
håller den god kvalitet (Graneheim & Lundman, 2004). De artiklar som inkluderades 
i resultatet var gjorda i olika länder, bland annat i Sverige därför kan resultatet 
överföras till både den svenska vården och vården i andra länder. 
 

Resultatdiskussion 
Litteraturöversikten innehåller huvudtemat psykisk, fysisk och social påverkan i 
vardagslivet och synen på livsstilsförändringarna. Under dessa teman framträdde 
underkategorierna att förlora och återfå kontroll, att vara bunden till sin sjukdom, att 
stigmatiseras samt underkategorierna att se det som en möjlighet, att se det som 
svårigheter och att se sitt behov av omvårdnad. Det som betonades i 
litteraturöversikten var upplevelserna och de känslor som uppkom i samband med att 
leva med DMT2. 
 
I resultatet framkom förlusten av kontroll som personer med DMT2 upplevde som fick 
dem att känna sig deprimerade, omotiverade och hjälplösa. Känslan av sorg och 
frustration var en vanlig känsla hos personer som lever med DMT2. Det framkom även 
att personer med DMT2 löpte större risk att uppleva lägre livskvalitet. I en studie av 
Penckofer, Estwing Ferrans, Velsor- Friedrich & Savoy (2007) uppkom frustration till 
följd av sjukdomen då DMT2 leder till svårigheter i livet och påverkar familjen samt 
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medför ett större ansvar och en ständig oro, vilket även påvisas i resultatet från 
litteraturöversikten. Enligt Bartol (2012) ska sjuksköterskan känna av vårdtagarens 
känslor och hur personen ser på situationen för att sedan anpassa vården och inte göra 
för stora förändringar. Sjuksköterskan ska skapa en mening med det som är här och 
nu. Genom att förstå vad personen värdesätter i sitt liv kan det skapas en begriplighet 
(McCance & McCormack, 2013) Därför är det viktigt att bedriva personcentrerad vård 
när personer med DMT2 känner förlust av kontroll. Att skapa begriplighet och mening 
med situationen kan bana väg för att uppleva hälsa. 
 
Att ha kontroll över sjukdomen ansågs som något viktigt och personer med DMT2 
kunde återfå kontroll genom att ändra sina matvanor och anpassa behandlingen. 
Enligt Khan, Lasker & Chowdhury (2011) är orsaken till varför personer inte har 
kontroll över sin DMT2 dålig följsamhet av livsstilsrekommendationer, brist på 
kunskap, sociala problem och förnekelse av diagnosen. Personer med DMT2 upplevde 
stigma från omvärlden, vilket ingav känslan av skuld och skam då sjukdomen anses 
vara kopplat till den egna karaktären. För att kunna undvika denna skam valde 
personer med DMT2 att undanhålla sin sjukdom från andra, men insåg efter ett tag att 
ett sådant förfarande försvårar livet. Detta stämmer även väl överens med studien av 
Browne, Ventura, Mosely & Speight (2013).  Enligt Harper, Osborn & Mayberry (2017) 
kan stigma bidra till att personen med DMT2 inte utför egenvård vilket också 
framkommer i resultatet av litteraturöversikten. McCane & McCormack (2013) 
beskriver att en del av personcentrerad omvårdnad är att sjuksköterskan ska vara 
medveten om hur dennes egna värderingar kan påverka. I detta fall kan det vara viktigt 
för sjuksköterskan att vara medveten om sina värderingar för att inte utsätta personen 
för stigmatisering inom vården.  
 
Personer med DMT2 hade olika upplevelser när det kom till livsstilsförändringar och 
dess inverkan på livet. Vissa såg det som en möjlighet, en chans att ta hand om sig själv 
och förbättra sitt liv. Genom att göra förändringar kände de att de hade kontroll över 
sin sjukdom. Stuckey et al. (2014) stödjer resultatet då studien visar att personer med 
DMT2 känner glädje över att göra positiva förändringar i livet genom att justera sin 
kost och träning. I resultatet framkom att personer med DMT2 gärna uppmuntrar 
andra att göra livsstilsförändringar. Stuckeys et al. (2014) visar också att personer med 
DMT2 stöttar varandra. De vill föregå med gott exempel och på så sätt förenkla för sig 
själva att göra livsstilsförändringar. 
 
Andra såg livsstilsförändringarna som en utmaning. Personer med DMT2 tyckte det 
var svårt att ändra sin kost och träning, trots en medvetenhet om framtida 
komplikationer ifall rekommendationerna inte efterföljdes. Även en studie av Nelson, 
Reiber & Boyko (2002) visar att personer med DMT2 tycker att den svåraste delen med 
sjukdomen är att ändra  livsstil. I resultatet framkom att personer med DMT2 inte 
ansåg rekommendationerna var realistiska och att maten som rekommenderades 
smakade illa, vilket stärks i en studie av Abolghasemi & Sedghats (2015). Samma studie 
visar att personer med DMT2 inte följer rekommendationerna på grund av att de inte 
gillar kosten som rekommenderas. I resultatet framkom det att personer med DMT2 
upplevde att rekommendationerna inte var anpassade efter deras behov. De önskade 
mer ålders- och kulturanpassade rekommendationer. En studie av Inzucchi et al. 
(2012) stärker detta. Studien menar på att personer med DMT2 bör uppmuntras att 
äta hälsosam kost som är förenliga med de allmänna kostrekommendationerna, 
samtidigt som ska den anpassas efter personens preferenser och kultur. Därför är det 
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ytterst viktigt att sjuksköterskan arbetar utifrån ett personcentrerat synsätt och ger råd 
och rekommendationer utifrån personens värderingar och resurser. 
 
Enligt Vermunt et al. (2013) kan omgivningen påverka personer negativt gällande kost 
och träning. Resultatet i litteraturöversikten visade att personer med DMT2 upplevde 
att bristande stöd från andra var en bidragande faktor till varför de inte valde att följa 
rekommendationerna. Stuckey et. al (2014)  visar att personer som erhåller stöd 
gällande livsstilsförändringar känner att sjukdomen inte är lika jobbig. En förklaring 
till varför personer med DMT2 upplever sjukdomen som en svårighet kan bero på att 
livsstilsförändringarna ses som komplexa och kravfyllda. Resultatet i 
litteraturöversikten visade att personer med DMT2 upplevde stor press när de inte 
kunde följa rekommendationerna. Här kan det vara viktigt att sjuksköterskan jobbar 
personcentrerat och får en förståelse för personens sociala värld och dennes inverkan 
på personen. 
 
I resultatet framkom att personer med DMT2 hade olika syn på hur vården skulle 
organiseras. De flesta var överens om att sjukvårdspersonalen sågs som ett stort stöd. 
Sjuksköterskan har som uppgift att främja inre motivation och självbestämmande 
(Grimaldi, 2012). Detta skulle sjuksköterskan kunna utföra genom att utbilda personer 
med DMT2 för att de ska kunna hantera sin sjukdom. En studie av Berterö & Hjelm 
(2010) belyser hur personer med DMT2 får stöd genom information gällande hur de 
ska hantera sin sjukdom. Den teoretiska referensramen Personcentrerad omvårdnad 
innebär att en relation ska skapas mellan vårdgivare och den vårdsökande personen 
som är baserad på respekt, förståelse och självbestämmande (McCance & McCormack, 
2013). I bakgrunden belystes sjuksköterskans roll där en viktig del är att 
individanpassa vården (Carey & Courtenay, 2007) och ska göras genom att identifiera 
personens behov (Bostock-Cox, 2017). Resultatet i litteraturöversikten visade på att 
personer med DMT2 upplevde att vårdpersonalen var mindre bra på att ta hänsyn till 
deras förmågor och resurser i livet. Personer med DMT2 menade på att de inte alltid 
hade fysiska och psykiska förmågor att genomföra livsstilsförändringarna. Enligt 
McCane & McCormack (2013) ska personcentrerad omvårdnad vara 
interprofessionell, baserad på kompetens och att omvårdnadsbesluten som blir fattade 
ska vara anpassade efter den vårdsökande personen. Detta kan indikera på att 
resultatet i litteraturöversikten visar på att sjuksköterskor inte alltid jobbar 
personcentrerat vilket kan försvåra för personer med DMT2 att genomföra 
livsstilsförändringar. För att det ska vara personcentrerat borde sjuksköterskan göra 
en analys av vilka fysiska, psykiska och sociala resurser personen har och utifrån det 
anpassa de livsstils rekommendationerna som ges.   
 
Resultatet i litteraturöversikten visade på att personer med DMT2 upplevde att 
sjuksköterskan till exempel inte tog hänsyn till tidpunkt för informationsgivning eller 
anpassade informationen till ålder eller kultur. Vilket skulle kunna vara en indikation 
på att vårdpersonalen borde vara mer lyhörda och anpassa rekommendationerna efter 
personens förmågor. Ett begrepp inom personcentrerad omvårdnad är att vara med 
sig själv vilket innebär för sjuksköterskan att förstå den vårdsökandes personens syn 
på livet och värderingar (McCance & McCormack, 2013). Om sjuksköterskan inte ser 
personen som en helhet kan den etablerade vårdrelationen misslyckas och personen 
med DMT2 väljer att inte följa rekommendationerna.   
 
För att uppnå en personcentrerad vård ska sjuksköterskan visa på god kompetens 
(McCane & McCormack, 2013). I resultatet framkom att sjuksköterskans roll ansågs 
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vara viktig. Dock upplevde vissa personer att de inte fick stöd på grund av 
sjuksköterskan brist på kunskap. Detta påvisas även i Berterö & Hjelms (2010) studie 
där personer med DMT2 känner att de inte får det stöd de önskar på grund av 
vårdpersonalens bristande kunskap om diabetesvården. I samma studie upplever 
personerna en önskan om bättre informationsgivning från sjuksköterskan. I studie av 
Kneck et al. (2011) uttrycker personer med DMT2 att de har fått en positiv upplevelse 
av att möta specialiserad vårdpersonal inom diabetes då de fokuserar på personens 
behov. Därför kan personcentrerad vård förbättra upplevelsen och vården för personer 
med DMT2. 
 
Resultatet i litteraturöversikten visade på att det fanns brister gällande det emotionella 
stödet från vårdpersonal. Sjuksköterskorna uppmärksammade inte framsteg och ingav 
ingen uppmuntran. Resultatet styrks av Berterö & Hjelms (2010) studie där deltagarna 
beskriver att de söker emotionellt stöd hos vårdpersonal, men blir avvisade då fokuset 
ligger på blodsockermätningar. Enligt den personcentrerade vården ska 
sjuksköterskan jobba med personcentrerade processer. Sjuksköterskan ska ta vara på 
personens värderingar och ha medkänsla (McCane & McCormack, 2013). Medkänsla 
och att förstå den andra personens syn på världen kan anses vara en viktig del i 
bemötande gentemot personer med DMT2. Resultatet i litteraturöversikten 
framkommer det tydligt hur psykiskt påfrestande sjukdomen kan te sig och därför ska 
sjuksköterskan kunna bemöta personens emotionella behov. Om inte behoven 
tillgodoses kan personen uppleva svårigheter med att hantera sjukdomen och till följd 
få komplikationer. 
 

Slutsatser 

Litteraturöversikten har visat på personers upplevelse av att leva med DMT2. Personer 
beskrev bland annat hur deras vardagsliv hade påverkats, hur de hade upplevt stigma 
samt deras syn på att utföra livsstilsförändringar. Den upplevda känslan av svårigheter 
uppkom i samband med att utföra livsstilsförändringar men även upplevelsen av att se 
det som en möjlighet till ett bättre liv. Personer med DMT2 beskrev även skammen att 
ha sjukdomen och vikten av att få stöd från familj och vårdpersonal för att kunna 
hantera situationen. De beskrev att sjuksköterskans roll är av stor vikt men att stöd och 
information brister i vården. Rekommendationer och informationsgivning ansågs inte 
vara personcentrerat, vilket försvårade hanterbarheten.  Personcentrerad vård innebär 
att se hela personen med dennes behov och resurser. För att personer med DMT2 ska 
få god omvårdnad behövs personcentrerad vård i form av individanpassade 
rekommendationer och en förståelse för personens hela livssituation. 

Kliniska implikationer  

Resultatet för arbetet hade som mål att ge ökad förståelse och kunskap om personers 
upplevelse att leva med DMT2 till hälso- och sjukvårdspersonal. Resultatet förväntas 
bidra med att vårdpersonal får en bättre förståelse för DMT2 komplexitet och hur olika 
faktorer interagerar med varandra och påverkar den vårdsökande personen. Vidare 
förväntas det att resultatet ska inge kunskap om personcentrerad omvårdnad till 
vårdpersonal samt att vårdpersonalen ska få en förståelse för hur viktigt det är med 
informationsgivning och sjuksköterskans roll. 
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Förslag på vidare forskning 

Vidare forskning skulle kunna vara en jämförelse mellan hur personer med diabetes 
mellitus typ 1 och personer med DMT2 upplever livet. Det skulle även gå att göra en 
kvantitativ forskning på om DMT2 påverkar livet och vilka aspekter det påverkar. 
Resultatet från den kvantitativa forskningen skulle sedan kunna användas för att få en 
uppfattning om hur stor andel anser att livet har blivit påverkat av DMT2 samt vilka 
delar av livet. Detta skulle sedan hälso- och sjukvårdspersonal kunna använda sig av 
för att utföra ett mer personcentrerat omvårdnad.  
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ledde till att de hade 
hittat nya sociala nätverk 
som de kunde använda 
som stöd för att 
genomföra 
livsstilsförändringar. 
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Yilmaz-Aslan, 
Y., Brzoska, 
P., Bluhm, 
M., Aslan, A., 
& Razum, O. 
 
(2013) 
 
Tyskland  
 
MedLine 
 
Chronic 
Ilness 
 

n= 
11 
(M) 
13 
(K) 
 
 

Illness 
perception in 
Turkish 
migrants with 
diabetes: A 
qualitative 
study 
 

Utforska 
validiteten av 
självreglerings 
modellen hos 
turkiska 
invandrare som 
har diabetes 
mellitus typ 2 

 

Kvalitativ 
intervju-
studie med 
semi- 
struktur 

 

Resultat visade på hur 
personer med DMT2 
upplevde förlust av 
kontroll, de beskrev även 
att de var medvetna om 
att det krävdes 
livsstilsförändringar för 
att förebygga 
komplikationer men trots 
det var det svårt att 
genomför de. 
 

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

Ågård, A., 
Ranjbar, V., 
& Strang, S. 
 
(2016) 
 
Sverige 
 
CINAHL 
 
Practical 
Diabetes 
 

n= 
15 
(M) 
9 
(K) 
 

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

 

Att identifiera 
faktorer som 
påverkar 
patienternas 
vilja och 
förmåga att följa 
föreskrivna 
läkemedel, 
rekommenderad
e livsstilsval och 
för att få en 
djupare 
förståelse för 
hur dessa 
faktorer 
påverkar 
tillgivenhet 
(adherence) 

 

Kvalitativ 
studie med 
öppna 
frågor 

Resultatet visade på att 
personer inte tyckte 
DMT2 var är väldigt 
allvarlig sjukdom.  De 
upplevde däremot att de 
inte hade kontroll över 
sjukdomen vilket gjorde 
att de inte upplevde 
motivation till att utföra 
livsstisförändringar. 
 
 

 

Del 1: 
4/4 
 
Del2: 
7/8 
 
 

Förkortningar: K = kvinnor, M =Män    
 

 

 



 

 
 

Bilaga 3. Kvalitetsgranskningsprotokoll 
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