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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Kronisk smärta är vanligt hos personer med diabetes typ 2. Smärtan 
varierar i intensitet och är oftare närvarande hos kvinnor än hos män. Närvaro av 
smärta påverkar egenvården vid diabetes typ 2 negativt, vilket torde medföra en 
sämre skött diabetes typ 2. Syfte: Att undersöka smärta hos kvinnor och män i 
åldrarna 60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med 
särskilt fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. 
Metod: En kvantitativ studie, grundad på material från SNAC-B. För att beskriva 
materialet har deskriptiv och analyserande statistik använts. Resultat: Resultatet 
tyder på att det inte finns någon skillnad i smärta mellan personer med diabetes 
typ 2 och personer utan diabetes typ 2, men bland personer med diabetes typ 2 
finns tendens till att fler sammanboende än ensamboende lever med smärta och att 
fler kvinnor än män använder läkemedel som smärtlindring. Den dagliga 
aktiviteten har tendens till att påverkas främst hos kvinnor. Diskussion: I denna 
studie har flera grupper av individer med ökad risk för smärta identifierats bland 
personer med diabetes typ 2. En kunskap som kan vara av stort värde för 
diabetessjuksköterskan att ha med sig i mötet med personer med diabetes typ 2 
och deras närstående. Detta för att hitta vägar till ökad förmåga att utföra olika 
egenvårdsåtgärder. 
 
Nyckelord: Diabetes, egenvård, smärta, SNAC-B, äldre. 
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INTRODUKTION 
 
Diabetessjuksköterskan möter i sitt dagliga arbete personer med någon form av 
smärtproblematik. Smärtan som beskrivs är ofta generell men kommer framför 
allt ifrån fötter, underben, axlar och händer. Den generella smärtan är inte lika 
uppmärksammad som den väl beskrivna neuropatiska smärtan. Smärta i detta 
sammanhang, är ofta ett resultat av långvarig och inte så sällan, illa skött diabetes. 
Mäntyselkä, Miettola, Niskanen och Kumpusalo (2009) menar att om inte smärtan 
tas på allvar så kan det, för personen, på sikt leda till mindre fysisk aktivitet vilket 
i sin tur skulle kunna medföra en sämre kondition och ökad svårighet att sköta sin 
diabetes. Krein, Heisler, Piette, Makki och Kerr (2005) visar att de studier som 
gjorts pekar på att smärtan hos personer med diabetes är underskattad och negativt 
påverkar personens förmåga till egenvård. Resultatet i Mäntyselkä, Miettola, 
Niskanen och Kumpusalo (2008a) tyder på att förhöjd nivå av plasmaglukos och 
diabetes är förknippat med daglig kronisk smärta. 
 
 
BAKGRUND 
 
Diabetes Mellitus  
Sjukdomen är känd sedan mer än 3500 år, först beskriven av Papyrus Ebers 
(Agardh, Berne & Östman, 2005). Diabetes Mellitus delas upp i flera 
undergrupper där typ 1 och typ 2 representerar den grövsta indelningen. 
Prevalensen av diabetes växlar mellan olika länder och i Sverige ligger den på ca 
4 %, endast Finland når högre prevalens. Diabetes typ 2 utgör 85-90 % av all 
diabetes i Sverige och i åldrar > 80 år når prevalensen nästan 20 % av 
befolkningen (Agardh m.fl., 2005; Socialstyrelsen, 2010). 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården (2010) kan läsas att ålder 
i sig inte ska ha någon betydelse för val av behandling av sjukdomen och att det är 
den förväntade effekten av behandlingen som har störst vikt ur 
behandlingssynpunkt. Till önskad effekt räknas bland annat förväntad ökad 
överlevnad samt förväntad förbättring av livskvalité. Det övergripande målet är 
symtomfrihet av ett högt blodsocker för alla personer med diabetes 
(Socialstyrelsen, 2010). 
 
 Äldre och smärta 
Av Sveriges befolkning är 17,3 % över 65år och 5,3 % är över 80år. Den äldre 
befolkningen förblir friskare allt längre upp i åren och de allra flesta bor i eget 
boende (Swedish Institute, 2007). Gällande Blekinges åldersdistribution så speglar 
den riket i helhet (Fagerström, 2007). 
 
Trots att åldrandet är ytterst individuellt så är det fortfarande den kronologiska 
åldern som används. Detta beror, enligt Strang och Werner (2003), på svårigheten 
att bestämma fysiologisk, biologisk och funktionell ålder. Äldre benämns ofta 
som en homogen grupp trots att den åldrande personen aldrig tidigare i livet varit 
så olik sina jämnåriga som just under åldrandet. Åldrandet medför stora 
förändringar både kroppsliga, psykologiska och sociala. Förmågan att hantera sin 
livssituation har skapats under livets gång och formats av händelser genom åren 
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och ligger till grund för hur individen anpassar sig till sjukdom och kronisk 
smärta. Familj och närstående saknas ofta sent i livet och flertalet äldre är 
ensamboende, mest änkor. Närvaro av ensamhetskänslor ökar kraftigt med åldern 
(a.a.)  
 
Strang och Werner (2003) skriver att kronisk smärta är vanligare hos äldre än 
yngre personer. Två tredjedelar av äldre personer har tagit receptbelagd 
värkmedicin under 6 månader eller mer. Tjugo till femtio procent av äldre 
personer, boende hemma har någon form av smärtproblematik och mer än hälften 
av alla personer, boende på någon form av äldreboende, har otillfredsställande 
behandling för sin smärta. Vidare hävdar Strang och Werner (2003) att en del 
studier tyder på att smärtan ökar med åldern men vill även peka på att andra 
studier tyder på att det är perceptionskvaliteten som förändras med åldern och inte 
smärtans intensitet. Viidik (2002) menar att det inte finns någon pålitlig forskning 
som tyder på att smärtupplevelsen förändras med åldern men att det finns 
möjlighet att smärttröskeln höjs med stigande ålder. Forskning visar tendens till 
att kvinnor är känsligare för smärta än män, i alla åldrar (Mäntyselkä m.fl., 2008a, 
2008b; Jakobsson, 2003; Krein m.fl., 2005; Vallerand & Polomano, 2000). 
 
Social situation och smärta 
Den sociala situationen är av stor betydelse för uppkomsten av långvarig smärta. 
Att ha någon som bryr sig om, känslan av att vara uppskattad, delaktighet och att 
behövas underlättar smärtupplevelsen och etableringen av långvarig smärta. Ett 
tillfredsställande socialt nätverk spelar stor roll vid rehabilitering av smärta 
(Brattberg, 1998). Socialt stöd från familj och vänner anses av Berterö och Hjelm 
(2009) även ge goda förutsättningar för egenvård vid diabetes.  
 
Sociala faktorer som att vara i ett regelbundet arbete (Mäntyselkä m.fl., 2008b) 
eller att ha ett likvärdigt hemmaarbete (Snellman & Wikblad, 2006) anses ha god 
effekt på diabetes och upplevelse av smärta, medan upplevelse av smärta hos 
personer med diabetes inte bedöms vara beroende av civilstånd (Mäntyselkä m.fl., 
2008a).  
 
Kronisk smärta 
En av de vanligaste orsakerna till att ta kontakt med primärvården är, enligt Strang 
och Werner (2003), långvarig smärta med icke malign bakgrund, detta problem 
gör sig även gällande inom slutenvården. Kronisk smärta är vanligt hos vuxna och 
vanligare hos kvinnor än män (Mäntyselkä, m.fl., 2008a, 2008b; Jakobsson, 
2003). Medicinsk forskning kan påvisa biologiska skillnader i cortex, vad gäller 
smärtaktivitet, mellan kvinnor och män. Det kan även påvisas att kvinnors 
metabolism gällande smärtstillande läkemedel, skiljer sig från männens 
(Vallerand & Polomano, 2000). Krein m.fl. (2005) hävdar att kronisk smärta är 
vanligare hos personer med diabetes än hos personer som inte har diabetes. 
Brophy, Davies, Taylor och Williams (2006) anser att det inte bara är den 
neuropatiska smärtan som skapar problem för personer med diabetes utan att även 
den icke neuropatiska smärtan är ett bekymmer. I genomgången litteratur finns 
olika tidsbenämningar på kronisk smärta, Brattberg (1998) benämner kronisk 
smärta som närvarande över 6 månader medan Mäntyselkä, m.fl. (2008a, 2008b) 
använder sig av 3 månader som gräns. 
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Ökande symtom från rörelseapparaten, som ofta medför långvarig smärta, är 
starkt förknippat med diabetes. Orsaken till detta anses ligga i att den metabola 
förändringen som diabetes innebär bl.a. då glukos binder sig till kollagen och 
andra bindvävsstrukturer i kroppen (Strang & Werner, 2003).  
 
Ett annat vanligt symtom bland personer med diabetes är symmetriskt 
nervengagemang som framför allt drabbar distala delar av benen där nedsatt 
känsel, parestesier, ökad smärtkänslighet i huden, och/eller svåra smärtor 
(brännande, knivsticksaktiga, utstrålande, dova, tandvärksliknande) kan uppträda. 
Kunskapen har under de senaste decennierna fördjupats angående ökad frekvens 
av smärtsymtom från rörelseapparaten hos personer med diabetes. De symtom 
som uppmärksammats berör framförallt periartikullär (nära en led) vävnad i 
händerna och runt axellederna (Agardh m.fl., 2005).  
 
Mäntyselkä m.fl. (2008a) visar att det finns samband mellan en otillfredsställande 
metabol kontroll och närvaro av kronisk smärta och Krein m.fl. (2005) pekar i 
deras studie på att kronisk smärta hos personer med diabetes har ett negativt 
samband med egenvård. Patienter med smärta är mindre motiverade till motion 
eftersom smärtsymptomen ofta kommer från rörelseapparaten. Studien tyder även 
på att denna patientkategori har svårare att hålla den diet som diabetes fordrar och 
att patienter med svår smärta kan ha svårigheter att ta sina läkemedel. Krein m.fl. 
(2005) menar även att med en skräddarsydd behandling av smärtan så kan 
individens förmåga att bedriva en god egenvård ökas.  
 
Daglig aktivitet och smärta 
Brattberg (1998) framhåller att smärta visats ha påtagligt negativa effekter på den 
dagliga aktiviteten. Svårigheter med att umgås och att bl.a. promenera är exempel 
på negativa effekter som smärta kan medföra. Detta styrks även av Jakobssons 
studie (2003) som visar att smärta som påverkar det dagliga livet ökar med åldern. 
Här kan även ses att personer med smärta behöver mer hjälp och stöttning i det 
dagliga livet än de utan smärta. Funktionsbegränsningar stiger med smärtan och 
med åldern. Detta kan skapa en ond cirkel som även bidrar till att smärtan ökar på 
grund av funktionsbegränsningar, det vill säga har negativa effekter på den 
dagliga aktiviteten. Krein m.fl. (2005) visar liknande negativa effekter mellan 
otillräcklig daglig aktivitet, smärta och diabetes.    
 
Omvårdnad - Egenvård 
Omvårdnad vid diabetes innefattar stöd, råd och utbildning för att ge personer 
med diabetes och deras anhöriga möjlighet till att vara delaktiga i vården och 
möjlighet till att fatta välgrundande egenvårdsbeslut (Socialstyrelsen, 2010). 
Egenvård har en central roll i diabetesvården och personer med diabetes fattar 
dagligen många viktiga beslut gällande hanteringen av sin sjukdom. Vårdens mål 
är att öka individens förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig en väl 
fungerande egenvård, vilken ska kunna resultera i god kontroll av riskfaktorer för 
ohälsa med bibehållen god livskvalité (Agardh m.fl., 2005; Krein m.fl., 2005; 
Socialstyrelsen, 2010). Egenvårdens effekter syns framförallt på längre sikt, vilket 
inte sällan medför motivationssvårigheter. En väsentlig faktor att ta hänsyn till är 
individens sociala stöd eftersom socialt stöd anses positivt påverka möjligheten att 
lyckas med att nå egenvårdsmål (Wikblad, 2006). 
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 En grupp som tydligt märks i litteraturen är dem som har diabetes och en kognitiv 
dysfunktion. Här har stöd från familj och vänner en signifikant roll gällande 
egenvård och skötsel av diabetessjukdomen. Hos dem som upplever stöd av familj 
och vänner kan en bättre glykemisk kontroll noteras (Okura, Heisler & Langa, 
2009). 
 
Patienten bör erbjudas att komma till en diabetessjuksköterska minst en gång per 
år (Socialstyrelsen, 2010), vilket ger möjlighet till att inom professionen skapa en 
god relation mellan patient och diabetessjuksköterska. I en välfungerande relation 
ges möjlighet att försöka se helheten runt patienten och med denna som grund kan 
diabetssjuksköterskan tillsammans med patienten, och om möjligt även anhöriga, 
utforma individuella mål och omvårdnadsinsatser med patientens 
egenvårdsmöjligheter som bas (a.a). 
 
Egenvård är, som tidigare nämnts, den utan motsvarighet viktigaste delen i 
behandling av diabetes. Egenvård innefattar de åtgärder i behandlingen som en 
individ själv initierar för att bibehålla, sköta eller förbättra sin hälsa och sina 
personliga behov, utan inblandning av andra. När kraven på egenvård blir högre 
än individens egen förmåga till egenvård, kommer individen i behov av 
omvårdnad. För att kunna bedriva egenvård är individen i behov av olika 
omvårdnadsinsatser, beroende av hjälpbehov. Grunden till egenvård ligger i 
dialog och undervisning i att sköta sin diabetes och att individen tar till sig sin 
sjukdom. Omvårdnaden kan innebära att stödja/undervisa, till viss del ersätta eller 
helt ersätta egenvårdsbehoven med omvårdnad. Med tanke på detta är det av 
största vikt att diabetessjuksköterskan gör en individuell bedömning av den 
enskilde individen förutsättningar för att sedan tillsammans med denne lägga upp 
rimliga mål utefter individens förutsättningar (Agardh m.fl., 2005). 
 
 
TEORETISK REFERENSRAM 
 
En omvårdnadsteori syftar till att öka förståelsen för omvårdnad, den ska beskriva 
och förklara fenomenet omvårdnad såväl som andra fenomen som är relevanta för 
förståelsen av ämnet omvårdnad (Kirkevold, 1994). Eftersom egenvård är ett 
centralt begrepp inom diabetessjukvården så passar Orems omvårdnadsteori väl in 
i denna studie.  
 
Orem (1991) betraktar omvårdnad som en ersättning för hälsorelaterade 
aktiviteter (egenvård) i situationer där patienten själv inte är i stånd att utföra 
dessa. Omvårdnadens mål är att så långt som möjligt hjälpa patienten till 
självständighet. Orem talar också om egenvårdskrav, nödvändiga för att befrämja 
funktion och hälsa och hon har identifierat problem som kan uppstå när en brist i 
egenvårdsförmågan uppstår (egenvårdsbrist). Egenvårdsbehov som bygger, enligt 
Orem, dels på antagandet att människans utveckling pågår genom hela livet och 
dels om egenvårdsbehov knutna till individens eventuella hälsoproblem. 
Hälsoproblemen innefattar all slags ohälsa, sjukdomar, skador eller andra 
specifika patologiska tillstånd som befinner sig under medicinsk diagnos och 
behandling. 
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Orem identifierar sex kategorier av egenvårdsbehov som kan användas vid 
uppstående hälsoproblem: 

- Söka upp medicinsk hjälp på rätt vårdnivå vid sjukdom och skada. 
- Ha kunskap om och kunna ta hand om effekter och resultat av sjukliga 

tillstånd, bl.a. effekter på den egna utvecklingen. 
- Att kunna utföra medicinskt ordinerade diagnostiska, terapeutiska och 

rehabiliterande åtgärder på ett effektivt sätt. 
- Ha kunskap om, vara uppmärksam på samt avpassa ohälsosamma och 

otrevliga effekter av medicinsk behandling. 
- Att kunna acceptera sitt hälsotillstånd, att behov av vissa former av 

omvårdnad finns och att förändra sin självbild därefter. 
- Att främja sin personliga utveckling genom att lära sig leva med sin 

sjukdom samt effekter av medicinska behandling eller andra behandlingar 
som utförs p.g.a. diagnos. 

 
Huvudbudskapet i denna teori är att individen i vissa lägen i livet inte är i stånd att 
utföra åtgärder som upprätthåller liv, hälsa och välbefinnande. Det är 
sjuksköterskans uppgift att kompensera för denna bristande förmåga på sådant sätt 
att individen samt dennes anhöriga får hjälp att i största möjliga utsträckning 
återvinna denna (Orem, 1991). 
 
 
SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att undersöka smärta hos kvinnor och män i åldrarna 
60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med särskilt 
fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. 
 
Hypotespresentation 
 
Hypotes 1  
 H0: Det finns ingen skillnad i förekomst av smärta hos personer med  

eller utan diabetes typ 2. 
H1: Det finns en skillnad i förekomst av smärta hos personer med 
eller utan diabetes typ 2. 

 
Hypotes 2 

H0: Det finns ingen skillnad i förekomst av smärta hos personer med  
diabetes typ 2 beroende på om de är ensamboende eller 
sammanboende. 
H1: Det finns en skillnad i förekomst av smärta hos personer med  
diabetes typ 2 beroende på om de är ensamboende eller 
sammanboende. 
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Hypotes 3 
H0. Det finns ingen skillnad i hur mycket den dagliga aktiviteten  
påverkas av värk/smärta i förhållande till kön, hos personer med 
diabetes typ 2. 
H1. Det finns en skillnad i hur mycket den dagliga aktiviteten 
påverkas av värk/smärta i förhållande till kön, hos personer med 
diabetes typ 2. 

 
 
METOD 
 
Denna studie har gjorts med kvantitativ ansats och Hartman (2004) menar att en 
kvantitativ undersökning påvisar den numeriska relationen mellan två eller flera 
mätbara data. En empirisk kvantitativ ansats är användbar om avsikten är att nå ett 
stort urval. Detta skulle inte, enligt Hartman (2004), vara uppnåbart med en 
kvalitativ ansats då forskaren studerar ett fenomen på en djupare nivå. I Ejlertsson 
(2003) kan läsas att analytiska och deskriptiva metoder används i den kvantitativa 
ansatsen för att beskriva ett material samt för att studera eventuella samband. 
Inför denna studie gavs möjlighet att ta del av redan befintligt material, via en 
pågående nationell undersökning, SNAC (the Swedish National study on Aging 
and Care). Materialet gav tillfälle till inblick i aktuell forskning, samtidigt som 
författarna gavs möjlighet att få en överblick om hur det faktiskt ser ut inom den 
personkategorin som diabetessjuksköterskan möter i sitt arbete.  
 
SNAC- B 
SNAC (the Swedish National study on Aging and Care) är en nationell studie som 
på initiativ av regeringen bedrivs i fyra delar av Sverige: Karlskrona (SNAC-
Blekinge), Skåne, Nordanstig och Kungsholmen. SNAC-Blekinge (SNAC- B) 
kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat på att beskriva åldrandet och de 
äldres livssituation med ett vårdsystemsperspektiv som beskriver och analyserar 
vård- och omsorgssystemets funktion till de äldres behov. SNAC-B är en 
longitudinell, fortfarande pågående, tvärvetenskaplig studie av åldrande, 
sjukdomsdebut, förlopp, vård och omsorg. Datainsamlingen i SNAC-B bedrivs 
via extensiva medicinska, sociala och psykologiska undersökningar och samlas in 
via enkäter, intervjuer och hälsoundersökningar. I SNAC-B studien utgås det ifrån 
personer i åldrarna 60-96 år, uppdelade i olika åldersgrupper. I åldrarna upp till 
81år undersöks personerna vart 6:e år, där av indelningen i grupperna: 60, 66, 72 
och 78 år. Över 80 års ålder anses att det händer så mycket i åldrandet och därför 
har det valts att undersöka dessa personer vart tredje år indelade i åldersgrupperna 
81, 84, 87, 90, 93 och 96 år. I de yngre åldrarna väljs personerna ut för att spegla 
riket men i de övre åldrarna erbjuds alla att delta (Lagergren m.fl., 2004). 
 
Urval och tillvägagångssätt 
I SNAC-B baslinjeundersökning finns det 1402 deltagare i åldrarna 60-96 år, detta 
är ca 60 % av det tillfrågade antalet i Karlskrona. 130 personer av dessa har 
diabetes typ 2 (Lagergren m.fl., 2004). Materialet som ligger till grund för vår 
studie, samlades in åren 2001-2003. Tanken med första hypotesen var att 
undersöka om det skiljer sig i smärtfrekvens mellan personer med diabetes typ 2 
och personer utan diabetes typ 2. 
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De variabler som utgör studien valdes med stöd i författarnas förförståelse som 
diabetessjuksköterskor och ansågs av författarna som betydelsefulla för smärta. 
Valet av variabler gjordes dock utan vetskap om vilka variabler SNAC-B 
innefattade. Variablerna utvalda för denna studie var: Ålder, kön, diabetes typ 2 
(ja, nej), civilstånd (gift, änka/änkling, ogift, skild), ensamboende (ja, nej), har du 
haft värk/smärta de senaste 4 veckorna (ja, nej). Om svaret på variabeln gällande 
smärta blev ja, följde frågorna: får ni någon behandling för värken/smärtan (4-
gradig skala från, ingen till både läkemedel och annan behandling) och hur 
mycket påverkas din dagliga aktivitet av värk/smärta (7-gradig skala från inte alls 
till påverkas oerhört mycket) Se tabell 2. 
 
Analys 
För att beskriva materialet och visa på eventuella samband så har beskrivande och 
viss analyserande statistik (Hartman, 2004) använts. Materialet beskrevs med 
hjälp av en frekvenstabell (tabell 2), där frekvensen av olika variabler visas 
uppdelade på kön. För att kunna dra slutsatser om grupper av personer användes 
olika former av statistisk analys (Ejlertsson, 2003). I denna studie har 
hypotesprövning använts för att nå syftet. Hypotesprövningar används, enligt 
Ejlertsson (2003), igenom att anta en hypotes angående ett svar i det material som 
undersöks. Med hjälp hypotesprövning kan eventuella samband mellan olika 
variabler ses. För att kunna göra en hypotesprövning så måste en nollhypotes 
antas. Nollhypotesen, H0 anger att det inte finns någon skillnad mellan de 
variabler som undersökts. Mot H0 måste en mothypotes, H1 sättas som visar på 
en skillnad mellan variablerna. När variablerna korstestats beräknades 
signifikansen i det erhållna resultatet (Ejlertsson, 2003). I denna studie har en 
signifikansnivå (p-värde) specificerats till gränsen 0,05 dvs. att 5 % av svaren 
accepterats vara felaktiga. Om p-värdet visat sig vara 0,05 eller under har 
nollhypotesen förkastats och om p-värdet varit högre än 0.05 så har nollhypotesen 
accepterats (Ejlertsson, 2003). Det exakta p-värdet har redovisats. 
 
Studiens statistiska bearbetning utfördes genom att använda SPSS - Statistical 
Package for the Social Sciences, program version 17.0. SPSS är ett brett statistiskt 
dataprogram vida använt inom forskning och innehåller program för olika mängd 
variabler av beskrivande form (Polit & Beck, 2004). 
  
De testmetoder som använts för att se signifikansen är Pearson chi-två, χ2 vid 
variabler på nominalskalenivå och vid variabler på ordinalskalenivå har Mann 
Whitney´s U-test använts. Enligt Ejlertsson (2003) så används nominalskalan vid 
den lägsta datanivån med en klassificering utan inbördes rangordning t.ex. kön. 
Ordinalskalan används då mätvärden medför en inbördes rangordning men inget 
kan sägas om skillnadens storlek t.ex. stor, större, störst (a.a). För att undersöka 
samband/korrelation mellan variabler har Spearmans rho, rs använts, vilket är en 
korrelationskoefficient lämplig att använda vid data på nominal- och 
ordinalskalenivå (Aronsson, 1999; Ejlertsson, 2003).  
 
Åldersgrupperna i materialet visade sig vara många och ibland få personer i varje 
grupp, med anledning av detta gjordes grupperna om till två. Åldersgrupperna 60, 
66, 72 och 78 sattes ihop till ”yngre äldre” medan 81, 84, 87, 90, 93 och 96 till 
”äldre äldre”. I gruppen yngre äldre fanns det 66 personer med diabetes typ 2 och 
i gruppen äldre äldre fanns 64. Denna gräns för åldersgrupperna sattes även med 
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anledning av att det gav en jämnare fördelning i materialet som på så sätt blev 
lättare att överskåda. Detta visade sig även vara en naturlig gräns då de i SNAC-B 
(Lagergren m.fl., 2004) valt att följa upp de yngre med ett längre intervall än de 
äldre. 
 
SNAC-B innehöll 1402 personer var av 130 personer med diabetes typ 2. För att 
få fram ett statistiskt jämförbart material till hypotes 1, matchades de 130 
personerna med diabetes typ 2 gentemot 130 personer utan diabetes typ 2, 
slumpvis utvalda, gällande kön och ålder. Resultatet i hypotes 1, 2 och 3 valdes att 
presenteras i korstabeller och för att ge en tydlig bild av hela materialet valdes att 
beskriva detta med hjälp av en frekvenstabell, se tabell 2. Studiens resultat 
presenteras i antal med procenttal inom parentes eftersom det i vissa 
svarsalternativ var så få svarande.  
 
Etik  
Lunds universitets etiska kommitté har sedan tidigare godkänt den underliggande 
studien SNAC-B (diarienummer: LU605-00, LU 744-00) och användandet av data 
från studien. Det finns även skriftliga medgivanden som tidigare är insamlade från 
deltagarna (Lagergren m.fl., 2004). 
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RESULTAT 
 
Materialet från SNAC-B innehöll få personer med diabetes typ 2, men ändå 
statistiskt något över normalpopulationen. Procenttalet speglade Sveriges 
population, vilket medförde att slutsatser kunde dras av resultatet.  
 
Hypotes 1 

H0: Det finns ingen skillnad i förekomst av smärta hos personer med  
eller utan diabetes typ 2. 
H1: Det finns en skillnad i förekomst av smärta hos personer med 
eller utan diabetes typ 2. 

 
Tabell 1. Andelen personer med och utan diabetes typ 2 som haft värk/smärta de 
senaste 4 veckorna. n = 260. Svaret presenteras som n (%) 
 Diabetes  Korrelation, 

rs 

p-värde, χ2 

 Ja Nej 0,113 0,08 
Har du haft 
värk/smärta 
de senaste 4 
veckorna? 
 
Ja                    
 
Nej 

 
 
 
 
 
79 (69,9) 
 
34 (30,1) 

 
 
 
 
 
75 (59,1) 
 
52 (40,9) 

  

Total 113 (100) 127(100)   
Signifikans presenteras med chi-tvåtest i p-värde. Bortfall på 20 (7,7 %). Korrelationskoefficienten  
presenteras i Spearmans rho. 
 
Av tabellen framgick att 69,9 % av personer med diabetes typ 2 hade haft smärta 
de senaste 4 veckorna, medan 59 % av de utan diabetes typ 2 hade haft smärta de 
senaste 4 veckorna. Detta visade att det fanns en tendens till samband mellan värk 
och diabetes typ 2. Korrelationen mellan variablerna var svagt positivt (rs= 0,113) 
men då inte testet visade en statistisk signifikans (p= 0,08) accepterades 
nollhypotesen. Det vill säga, det fanns ingen skillnad i förekomst av smärta hos 
personer med eller utan diabetes typ 2. På grund av resultatet av hypotesprövning 
1, föll det sig naturligt att gå vidare med studien enbart på personer med diabetes 
typ 2. 
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Tabell 2. Frekvenstabell över personer med diabetes typ 2 i förhållande till kön 
och valda variabler. n=130. Svaret presenteras som n(%) 
 
 
 

Kvinna 
71 (54,6) 

Man 
59 (45,4) 

Totalt  
130 
(100)  

p-
värde 

Ålder     0,154       
Yngre äldre (60- 80)  32(48) 34(52) 66(100)  
Äldre äldre (81- 96)  39(61) 25(39) 64(100)  
Medelålder (Standardavvikelse) 78,4 år 

(9,1) 
76,4 år 
(9,7) 

 0,215       

Bortfall   -(-)  
Civilstånd     0,002       
Gift 25(38,5) 40(61,5) 65(100)  
Änka/änkling 32(74,4) 11(25,6) 43(100)  
Ogift 5(71,4) 2(28,6) 7(100)  
Skild 2(66,7) 1(33,3) 3(100)  
Bortfall   12(9,2)  
Ensamboende    0,005        
Ja 36(69,2) 16(30,8) 52(100)  
Nej 29(43,3) 38(56,7) 67(100)  
Bortfall   11(8,5)  
Har du haft värk/smärta de  
Senaste fyra veckorna 

   0,132 
        

Ja 47(59,5) 32(40,5) 79(100)  
Nej 15(44,1) 19(55,9) 34(100)  
Bortfall   17(13,1)  
Behandling för smärtan n=79     0,06        
Ingen 7(30,5) 16(69,5) 23(100)  
Läkemedel 28(73,7) 10(26,3) 38(100)  
Annan behandling 1(100) -(-) 1(100)  
Både läkemedel och annan 
behandling 

7(70,0) 3(30,0) 10(100)  

Bortfall   7(8,9)  
Hur mycket påverkas din  
daglig aktivitet av värk  n=79 

   0,169 
        

Inte alls 2(50) 2(50) 4(100)  
Känt av -(-) 1(100) 1(100)  
Lite påverkad 2(100) -(-) 2(100)  
Påverkad 6(50) 6(50) 12(100)  
Påverkas en del 4(57,1) 3(42,9) 7(100)  
Påverkas mycket 3(60) 2(40)  5 (100)             
Påverkas oerhört mycket 7(87,5) 1(12,5) 8(100)  
Bortfall   40(50,6)  
Chi-två används vid nominalskala och Mann Whitney´s U-test vid ordinalskala. 
 
Av tabell 2 framgick att av de 130 personerna med diabetes typ 2 i ”åldrarna” 
mellan 60-96 år så är 71 kvinnor och 59 män. Totalt visar resultatet att 66 
personer var yngre äldre, d.v.s. 60-80 år och 64 personer var äldre äldre d.v.s. 81-
96 år. Detta visar att det inte fanns någon skillnad i frekvensen av antal personer 
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med diabetes typ 2 i de två åldersgrupperna, p-värde på 0,154. I åldersgruppen 
yngre äldre så var 32 kvinnor och 34 män. I gruppen äldre äldre så var 39 kvinnor 
och 25 män. Detta pekar på att procentuellt sett så fanns det en inbördes skillnad 
mellan kvinnor och män i de båda åldersgrupperna. Medelåldern för kvinnor var 
78,4 år och för männen 76,4 år, med en standardavvikelse på 9,1 respektive 9,7 år 
(p-värde = 0,215). 
 
Vad gäller ”civilstånd” så fanns en skillnad mellan könen, män var oftare gifta än 
kvinnor (p-värde = 0,002). Frekvenstabellen visar att 65 personer var gifta varav 
25 kvinnor och 40 män. 43 personer var änkor/änklingar varav 32 kvinnor och 11 
män. Ogifta var 7 personer varav 5 kvinnor och 2 män. 3 personer var skilda, 2 
kvinnor och 1 man. Här fanns ett bortfall på 12 personer vilket gav 9,2 % av det 
totala deltagandet. 
 
På frågan om ”ensamboende” fanns även här en skillnad (p-värde = 0,005). 52 
personer svarade ja varav 36 kvinnor och 16 män. Nej, svarade 67 personer varav 
29 kvinnor och 38 män. Här fanns ett bortfall på 11 personer (8,5 %). 
 
På frågan om ”värk de senaste 4 veckorna” så svarade 79 personer ja varav 47 
kvinnor och 32 män. Nej, svarade 34 personer varav 15 kvinnor och 19 män. 
Totalt visade detta att 79 personer haft smärta och 34 personer inte haft smärta. 
Bortfallet på denna fråga var 13,1% vilket motsvarar 17 personer. Beskrivna 
skillnader var dock inte statistiskt signifikanta (p-värde = 0,132). 
 
Frågan om ”behandling för smärtan” var en följdfråga till frågan om ”du haft 
värk/smärta de senaste 4 veckorna”. Här sågs en svag skillnad mellan könen (p-
värde = 0,06). ”Ingen behandling” angav 23 personer varav 7 kvinnor och 16 män 
”Läkemedel” angav 38 personer varav 28 kvinnor och 10 män. ”Annan 
behandling” angav 1 person och det var en kvinna. ”Både läkemedel och annan 
behandling” angav 10 personer varav 7 kvinnor och 3 män. Till denna fråga fanns 
ett bortfall på 7 personer vilket motsvarar 8,9 %.  
 
Även frågan ”hur mycket påverkas din dagliga aktivitet av värk?” var en 
följdfråga till frågan om ”du haft värk/smärta de senaste 4 veckorna”. Här visades 
ingen signifikant skillnad mellan könen (p-värde = 0,169). Totalt svarade 79 
personer. Fyra svarade ”inte alls” varav 2 kvinnor och 2 män. ”Känt av” svarade 1 
person och det var en man. Två kvinnor och inga män svarade ”lite påverkad” 
medan 12 personer svarade att de var ”påverkade” av smärtan, varav 6 kvinnor 
och 6 män. ”Påverkas en del” svarade 7 personer varav 4 kvinnor och 3 män. 
”Påverkas mycket” svarade 5 personer, 3 kvinnor och 2 män. ”Påverkas oerhört 
mycket” svarade 8 personer, 7 kvinnor och 1 man. Till denna fråga fanns ett 
bortfall på 40 personer vilket motsvarar 50,6 % (tabell 2). 
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Hypotes 2 
H0: Det finns ingen skillnad i förekomst av smärta hos personer med  
diabetes typ 2, beroende på om de är ensamboende eller 
sammanboende. 
H1: Det finns en skillnad i förekomst av smärta hos personer med  
diabetes typ 2, beroende på om de är ensamboende eller 
sammanboende. 

 
 
Tabell 3. Personer med diabetes typ 2 som haft värk/smärta de senaste 4 veckorna 
i förhållande till om de är ensamboende eller inte. n =130. Svaret presenteras som 
n (%). 
 Har du haft 

värk/smärta  
de senaste 4 veckorna 

  
Korrelation, 
rs 

 
P-värde, 
χ2 

 Ja Nej – 0,112 0,234 
Ensamboende     
Ja 30(38) 17(50)   
Nej 49(62) 17(50)   
Total 79(100) 34(100)   
Signifikans presenteras med chi-tvåtest i p-värde. Bortfall på 17 (13,1%). 
Korrelationskoefficienten presenteras i Spearmans rho. 
 
 
Tabell 3 visar att bland personer med diabetes typ 2, som har haft värk/smärta de 
senaste 4 veckorna så var det 79 personer som svarade ja, 38 % av dessa var 
ensamboende samt 62 % var sammanboende. Av de som inte haft värk/smärta var 
fördelningen lika. Detta visar en tendens till ett negativt samband mellan de som 
haft smärta de senaste 4 veckorna och är ensambonde, vilket betyder att det finns 
tendens till samband mellan ”har du haft värk/smärta de senaste 4 veckorna” och 
”sammanboende”. Korrelationen (rs = -0,112) mellan variablerna var svagt 
negativt men då inte testet visade en statistisk signifikans (p=0,234) accepterades 
nollhypotesen. 
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Hypotes 3 
H0. Det finns ingen skillnad i hur mycket den dagliga aktiviteten  
påverkas av värk/smärta i förhållande till kön, hos personer med 
diabetes typ 2. 
H1. Det finns en skillnad i hur mycket den dagliga aktiviteten 
påverkas av värk/smärta i förhållande till kön, hos personer med 
diabetes typ 2. 

 
 
Tabell 4. Hur mycket kvinnor och män med diabetes typ 2 påverkas av värk i den 
dagliga aktiviteten. n = 79. Svaret presenteras som n (%). 

 Hur mycket påverkas vanligtvis dina dagliga aktiviteter av din 
värk? 

Korrelation, 
rs   
– 0,223 
P-värde,  
0,172 

 Inte alls Känt av Lite 
påverka
n 

Påverkad Påverkas 
en del 

Påverkas 
mycket 

Påverkas 
oerhört 
mycket 

Kön             
Man 2(50) 1(100 ) -(-) 6(50) 3(42,9) 2(40) 1(12,5) 
Kvinna 2(50) -(-) 2(100) 6(50) 4(57,1) 3(60) 7(87,5) 
Total 4(100) 1(100) 2(100) 12(100) 7(100) 5(100) 8(100) 

Signifikans presenteras med chi-tvåtest i p-värde. Bortfall på 40(50,6). Korrelationskoefficienten 
presenteras i Spearmans rho. 
 
 
De svarsalternativ som flest valde var ”påverkad” och däröver. På 
svarsalternativet ”påverkas oerhört mycket” skilde sig frekvensen mellan könen 
märkbart. Tendens kunde ses till att kvinnor påverkades i större grad än män av 
värk i den dagliga aktiviteten. Detta kunde tyckas påvisa ett svagt negativt 
samband (rs  = -0,223) dock utan statistiskt påvisbar signifikans (p=0,172). 
Nollhypotesen accepteras. 
 
 
DISKUSSION 
 
Metoddiskussion  
Syftet med denna studie var att undersöka smärta hos kvinnor och män i åldrarna 
60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med särskilt 
fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. Detta 
har gjorts med hjälp av material från SNAC-B (Lagergren m.fl., 2004) och på 
förhand utvalda variabler som skulle kunna påverka smärtan hos individen. 
Variablerna som ligger till grund för denna studie är valda utifrån författarnas 
förförståelse som diabetessjuksköterskor och matchade gentemot befintliga 
variabler ur SNAC-B.  
 
En kvantitativ metod valdes för denna studie. Detta p.g.a. det stora urvalet, samt 
för att SNAC-B materialet baseras på bl.a. enkätundersökningar och 
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hälsoundersökningar. Svaren är angivna i skattade siffror/skalor snarare än i 
uttömmande svar. Granskär och Höglund-Nielsen (2008) skriver att en kvantitativ 
ansats bör väljas då resultat ska mätas och jämföras. Kunskapen om personer med 
diabetes typ 2 och deras erfarenhet av smärta, skulle via en kvalitativ ansats 
kunnat ha fördjupats och kanske skapat större förståelse för erfarenheter, attityder 
och motivation, vilket stämmer överens med Granskär och Höglund-Nielsen 
(2008). Om denna studie gjorts med en kvalitativ ansats så skulle troligtvis en 
djupare insikt och förklaring av den enskildes situation nåtts. En kvalitativ ansats 
skulle dock medfört ett mindre antal deltagare, vilket torde innebära att studien 
förlorat en del av sin generaliserbarhet.  
 
I SNAC-B baslinjeundersökning fanns det 1402 deltagare i åldrarna 60- 96 år, 
varav 130 personer som uppgav sig ha diabetes typ 2. Detta ger en något högre 
procentsats än riket i helhet, vilket kan bero på deltagarnas ålder. Enligt 
Socialstyrelsen, (2010) ökar diabetesprevalensen med åldern och ligger på ca 20 
% hos personer som är 80 år och över. Validitet i denna studie baseras på SNAC – 
B baslinjeundersökning. Deltagarna i SNAC-B valdes i de yngre åldrarna (60-
80år) ut slumpmässigt för att spegla riket i helhet men i de övre åldrarna (81-96år) 
erbjöds alla att delta, dvs. två olika slags urval har gjorts. Enligt Ejlertsson (2003) 
skulle urvalssättet medföra att det inte finns någon kontroll av deltagarna, vilket i 
sin tur skulle kunna innebära att systematiska fel som bias uppstår. Bortfallet i 
SNAC-B uppgick till 40 % (Lagergren m.fl., 2004) av de tillfrågade och skulle 
kunna innefatta personer med diabetes typ 2, även detta skulle kunna påverka 
resultatet i denna studie. Personer med svår smärtproblematik, multisjuka 
och/eller annan hindrande sjukdom kan vara en del av bortfallet då dessa kan 
tänkas ha svårighet med att genomföra omfattande studier som SNAC-B.  
 
Om möjlighet att ta del av, SNAC-B, befintliga variabler funnits innan studien 
påbörjades, så skulle troligtvis valet av variabler ha blivit mer ändamålsenligt 
gentemot studiens syfte. I SNAC-B material fanns 1402 deltagare, varav 130 
personer med diabetes typ 2. Andelen personer med diabetes typ 2 utgjorde en för 
liten del av det totala antalet deltagare i SNAC- B för att vara statistiskt 
jämförbara med personer utan diabetes typ 2. För att kunna få ett statistiskt 
jämförbart material så matchades de 130 personer med diabetes typ 2 gentemot 
130 personer utan diabetes typ 2. Matchningen gjordes utifrån kön och ålder. Om 
andra parametrar än kön och ålder använts, skulle resultatet möjligtvis sett 
annorlunda ut. Detta mycket beroende på att den grupp som undersökts, 
åldersmässigt befinner sig från 60 år och äldre. I denna ålder tillkommer utöver 
det normala åldrandet, oftare än hos yngre, olika former av sjukdomstillstånd både 
fysiskt och psykiskt. En förklaring som stöds av Folkhälsoinstitutet (FHI, 2008). 
 
I Mäntyselkä m.fl. (2008a) visas att smärta ökar med försämrad metabol kontroll, 
vilket inte kunde uppmärksammas i denna studie. HbA1c är en form av 
hemoglobin som primärt används för att identifiera ett genomsnittsvärde av 
plasmaglukos koncentrationen under de senaste 6-8 veckorna (Agardh m.fl., 
2005). I denna studie visade det sig att de personer som, i SNAC-B, uppgav sig ha 
diabetes typ 2 inte sällan hade HbA1c-värden runt 4 % samt att en stor del av de 
personer som uppgav sig att inte ha diabetes typ 2, hade HbA1c värden upp mot 
10 %. En person med diabetes typ 2 och god metabol kontroll bör ligga mellan 5-
6 % i HbA1c (Socialstyrelsen, 2010). HbA1c används dock inte för diagnostik av 
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diabetes typ 2. HbA1c var tänkt som en användbar variabel att ställa gentemot 
smärta, men p.g.a. att deltagarna i SNAC-B fick självskatta sina svar blev denna 
variabel oanvändbar för denna studie. Troligtvis finns det fler personer med 
diabetes typ 2 i materialet än de som svarat ja på frågan om diabetes typ 2. För 
undersökningar om diabetes typ 2 med hjälp av material från SNAC-B, skulle det 
vara av värde om frågan angående diabetes typ 2 eller inte, svarades via diagnoser 
och inte av självskattande svar. I Agardh m.fl. (2005) kan läsas att en svårighet 
med diabetes typ 2, just är det stora antalet oupptäckta fall i befolkningen. 
Självskattade svar kan således påverka både studiens validitet och reliabilitet. 
 
Vidare så överensstämmer inte frågan/variabeln ”smärta de senaste 4 veckorna” 
helt med använd bakgrundslitteratur. Smärtan som beskrivs i litteraturen anses 
ofta som kronisk om den varat mellan 3-6 månader vilket gör att svaren i denna 
studie kan vara svåra att jämföra med tidigare forskning. Detta torde innebära en 
skillnad då akut smärta kan ta relativt lång tid att läka och att det är först efter det 
akuta stadiet som långvariga förändringar i den dagliga aktiviteten visar sig, vilket 
även överensstämmer med det Strang och Werner (2003) visar. Frågan/variabeln 
”hur mycket påverkas din dagliga aktivitet av din värk” hade 7 gradig svarsskala, 
vilket innebar att en del svarsalternativ fick väldigt få eller inga svarande alls. 
Under studiens gång diskuterades om dessa svarsalternativ skulle läggas ihop till 
färre. Detta skulle ha medfört en tydligare presentation av resultatet men 
snedvridit signifikans och korrelation, om det inte korrigerats för de nya 
svarsalternativen.  
 
För att presentera materialet så används deskriptiv statistik, i form av en 
frekvenstabell och för att visa på eventuella samband så har hypotesprövning samt 
analyserande statistik i form av korstabeller använts. För att fastställa 
signifikansen så har Pearson chi-två och Mann Whitneys U-test använts. I denna 
studie har valts att sätta signifikansnivån (p-värde) till 0,05, d. v. s. att 5 svar av 
100 accepteras som felaktiga. Om här valts en signifikansnivå på 0,1 d. v. s. att 
felvärden på 10 av 100 accepterats, så skulle studiens trovärdighet försvagats. Å 
andra sidan så skulle trovärdigheten ha ökat om signifikansnivån sattes till 0,01 
(Ejlertsson, 2003). I denna studie skulle en förhöjd signifikansnivå innebära bl.a. 
att personer med diabetes typ 2 skulle haft mer smärta, de senaste 4 veckorna, än 
personer utan diabetes typ 2. Därmed skulle studien fått en annan inriktning. Om 
signifikansnivån sattes till 0,01 skulle denna studiens trovärdighet öka ytterligare, 
dock skulle endast signifikans ses vid kön/civilstånd och kön/boende.  
 
För att mäta korrelationen användes Spearmans rho och för att påvisa samband 
ska Spearmans rho d.v.s. korrelationskoefficienten ligga nära +1 eller -1. Vid 
värden närmare 0 finns inga tydliga samband, men tendenser till samband kan ses 
(Aronsson, 1999; Ejlertsson, 2003).  
 
Resultatdiskussion 
Grundtanken med denna studie var att undersöka smärta hos kvinnor och män i 
åldrarna 60 år och äldre med diabetes typ 2, boende i Karlskrona kommun, med 
särskilt fokus på boende, den dagliga aktiviteten och hur den påverkas av smärta. 
Resultatet tyder på att det inte finns någon skillnad i smärta mellan personer med 
diabetes typ 2 och personer utan diabetes typ 2 trots att litteraturen frekvent 
påpekar denna skillnad i smärta. Resultatet visar även att fler män än kvinnor är 
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gifta och fler kvinnor än män lever ensamma. Tendens kan ses till att ensambonde 
har mindre smärta än sammanboende, vilket även kan styrkas av litteratur som 
Jakobsson (2003). En skillnad kan ses vad gäller behandling för smärta i 
förhållande till kön, där kvinnor använder sig av mer smärtlindring än män, vilket 
även kan ses i Folkhälsoinstitutets rapport (FHI, 2008). I rapporten kan även läsas 
att kvinnors dagliga aktivitet påverkas i större utsträckning än männens, beroende 
på smärta.  
 
Utgångspunkten i studien var att undersöka om det finns någon skillnad i smärta 
mellan personer med diabetes typ 2 och personer utan diabetes typ 2, då 
smärtproblematik ofta uppkommer i mötet mellan diabetessjuksköterskan och 
personen med diabetes typ 2. Att smärta är ett problem för personer med diabetes 
typ 2, styrks av litteratur skriven av, Mäntyselkä m.fl. (2009), Agardh m.fl. (2005) 
och Krein m.fl. (2005). I denna studie, vid korstestning av personer med diabetes 
typ 2 och personer utan diabetes typ 2 i förhållande till smärta, kan en antydan till 
att fler personer med diabetes typ 2 har smärta än personer utan diabetes typ 2, 
ses. Detta visar sig dock inte vara statistiskt signifikant (tabell 1). Vad detta kan 
bero på är svårt att säga, men troligtvis är antalet deltagare en bidragande faktor 
d.v.s. denna studie har för få deltagare. Om urvalet varit större till antalet hade 
sannolikt lägre p-värde kunnat mätas. Resultatet kan även bero på deltagarnas 
höga ålder då smärtfrekvensen, även hos personer utan diabetes typ 2 är högre, en 
förklaring som stöds av Jakobsson (2003). Det 40 procentiga bortfallet i SNAC-B 
kan också vara en förklaring, då personer med svår smärta och/eller andra 
sjukdomstillstånd, kan vara orsaken till att man avstått att deltaga. 
 
I frågan om ålder kan ses en skillnad i frekvens mellan kvinnor och män i de olika 
åldersgrupperna, dock inte signifikant. Jämfört med det totala antalet kvinnor 
respektive män så är det i gruppen yngre äldre procentuellt sett betydligt högre 
antal män än kvinnor. I gruppen äldre äldre är förhållandet omvänt. I Agardh m.fl. 
(2005) kan läsas att könsrelaterade skillnader i incidensen av diabetes typ 2 finns, 
men att denna skillnad försvinner om hänsyn tas till åldersfördelningen i 
populationen.  
 
Gällande civilståndet i denna studie framkommer att det, i SNAC-B, finns fler 
gifta män än kvinnor samt att det finns fler änkor än änklingar. Detta kan tänkas 
bero på att kvinnors medelålder ligger högre än männens, vilket även 
överensstämmer med vad Strang och Werner (2003) skrivit.  
 
Tidigare studier visar att kvinnor känner mer stöd i sitt sociala nätverk i 
jämförelse med män som känner mer stöd i parförhållandet (Berterö & Hjelm, 
2009 ). I Mäntyselkä m.fl. (2008a) kan läsas att inga belägg finns för att smärtan 
påverkas av civilstånd. Bortfallet (11 personer) till denna fråga/variabel kan bero 
på att särbo inte finns med som svarsalternativ. Även osäkerhet gällande 
civilstånd och samman- eller ensamboende kan råda t.ex. om ena partnern bor på 
särskilt boende. Om jämförelse görs mellan civilstånd och ensamboende stämmer 
detta väl överens med att fler kvinnor än män är ensamboende och att det finns 
fler änkor än änklingar (tabell 2). Således kan åldern i sig troligtvis vara en orsak 
till det uppkomna resultatet.  
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Vid undersökning av behandling för smärta visade det sig att färre kvinnor än män 
avstår behandling för sin smärta. Betydligt fler kvinnor än män använder 
läkemedel som smärtlindring och fler kvinnor än män använder sig av läkemedel 
kombinerat med annan behandling för smärta. Detta överensstämmer med FHI:s 
rapport (2008) i vilken det beskrivs hur förbrukningen av smärtstillande 
läkemedel konstant ligger högre för kvinnor än män i Sverige under åren 2005-
2008, i alla åldrar.  
 
Personers sociala situation och nätverk har en skyddande roll för betydelsen och 
uppkomsten av smärta (Brattberg, 1998; Berterö & Hjelm, 2009). Socialt stöd 
anses också påverka möjligheter med att lyckas nå egenvårdsmål (Wikblad, 
2006). Denna studie påvisar inte resultat i samma riktning, vad gäller smärta. 
Smärta i förhållande till boende (ensamboende eller sammanboende), visar en 
svag tendens till en negativ korrelation d.v.s. att det är fler som har smärta och är 
sammanboende än som bor ensamma och har smärta, se tabell 3, dock finns inte 
ett signifikant påvisbart samband. Detta ligger i samma linje som det Jakobsson 
(2003) visar i sin avhandling på äldre och smärta, även här finns samband mellan 
smärta och sammanboende. Jakobsson (2003) visar dock att trots närvaron av 
smärta så känner de sammanboende mer stöd i det dagliga livet än de som bor 
ensamma. Vårt resultat kan bero på att SNAC-B grundar sig på självskattade svar. 
Gränsen för ensamboende kan skilja sig från olika personer t.ex. ett gift par där 
den ena bor på särskilt boende och där den andra inte ser sig som ensamboende, 
detta kan även spegla denna studies bortfall. Det kan också vara så att personer 
som upplever smärta och är sammanboende har större möjlighet att tala om sin 
upplevelse och kan uttrycka sitt missnöje eller är det kanske så att förhållanden 
sliter med åren, då enligt Strang och Werner (2003) livskvaliteten minskar. Enligt 
Wikblad (2006) är socialt stöd en förutsättning för god egenvård om detta läggs 
till det som Brattberg (1998) såväl som det Berterö och Hjelm (2009) skriver om 
egenvård i förhållande till smärta, så skulle detta innebära att för personer med 
diabetes typ 2, skulle socialt stöd vara positivt.  
 
Omvårdnad betraktas av Orem (1991) som en ersättning för egenvård i de 
situationer där personen inte klarar av att bedriva en adekvat egenvård. Vid brist 
på socialt stöd, som ofta äldre personer har, så har sjuksköterskan en viktig roll 
vid upplägget av egenvårdsmål tillsammans med personen. Målet för 
omvårdnaden, enligt Orem (1991), är att så långt som möjligt hjälpa personen till 
självständighet. Egenvårdens centrala roll i diabetesvården innebär att personer 
med diabetes typ 2, dagligen fattar många viktiga beslut gällande hanteringen av 
sin sjukdom. 
 
Denna studie riktar sig mot personer i åldrarna 60 – 96 år då detta är åldrarna på 
deltagarna i SNAC-B studien. I genomgångna vetenskapliga artiklar, angående 
smärta och diabetes, ligger åldrarna spridda mellan 30 år och där över. Samtliga 
av dessa visar på att personer med diabetes typ 2 har en större smärtproblematik 
än personer utan diabetes och att kvinnor upplever mer smärta än män. I 
Jakobsson (2003), visas en tydlig tendens till att fler kvinnor än män i alla åldrar 
över 65 år har större smärtproblematik än män. I tabell 4 presenteras hur mycket 
kvinnor och män med diabetes typ 2 påverkas av värk i den dagliga aktiviteten. 
Här syns en tendens till att kvinnor påverkas i större grad i sin dagliga aktivitet än 
män vilket överensstämmer med övrig forskning så som t.ex. Thomas, Mottram, 
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Peat, Wilkie och Croft (2006). I vår studie finns dock inget signifikant samband 
mellan variablerna.   
 
Orem´s omvårdnadsteori (1991) stämmer väl överens med diabetesvårdens mål i 
form av egenvård. Orem betraktar omvårdnad som en ersättning för egenvård i de 
fall då personen inte klarar av att själv hantera sin sjukdom, i detta fall diabetes 
typ 2 och inte sällan tillhörande smärtproblematik. Denna teori står för att 
omvårdnadens mål är att i största möjliga mån stärka personen i självständighet.    
 
En av grundpelarna i egenvården för personer med diabetes, är daglig aktivitet/ 
rörelse. Orem (1991) talar om egenvårdsbehov knutna till de hälsoproblem som 
finns hos personer med sjukdom, i detta fall diabetes. Här kommer 
sjuksköterskans roll in i att aktivt stödja och motivera personen i att finna aktivitet 
utefter individuell förmåga. Sjuksköterskan bör i mötet med personen ta hänsyn 
till dennes unika situation och om möjligt involvera närstående/sociala relationer. 
Sjuksköterskan kan tillsammans med personen och närstående hitta vägar för att 
öka förmågan till att utföra åtgärder som upprätthåller liv, hälsa och 
välbefinnande, vilket Orem (1991) också skriver.  
 
 
SLUTSATS  
 
Denna studie har inte kunna visa på några tydliga samband mellan undersökta 
variabler. Vad man dock uppmärksammat är, tydliga riskgrupper för smärta och 
egenvårdsbrister. Kvinnor med diabetes uppvisar mer smärta än män med diabetes 
och använder även mer smärtstillande läkemedel. Kvinnorna påverkas tydligast av 
smärta i den dagliga aktiviteten och sammanboende personer, visar tendens till 
mer smärta än ensamboende. Detta är grupper av individer som bör 
uppmärksammas vid besök inom sjukvården och i detta fall diabetesvården.  
 
Fortsatta studier 
Vid fortsatta studier i detta ämne skulle det vara intressant att ta med livskvalitet 
som en faktor. Jakobsson (2003) hävdar att det är svårt att undersöka smärta utan 
att titta på livskvalitet. Det skulle även vara intressant att ta ett perspektiv på 
utbildning då detta ofta i forskning framkommer som en viktig faktor för upplevd 
hälsa och livskvalitet. 
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