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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Idag finns det mer än 220 miljoner människor i hela världen med Diabetes, av 
dessa är det 90 procent som har Diabetes mellitus typ 2. Denna sjukdom orsaka stora 
kostnader för samhället på grund av komplikationer, som leder till lidande för den drabbade, 
sjukskrivning samt behov av sjukvård och omsorg. För att individen ska kunna förhindra 
dessa och kunna tillämpa egenvård är kunskap om sjukdomen och dess behandling en 
avgörande faktor. Syftet: syftet med denna studie var att belysa individens kunskap om 
Diabetes mellitus typ 2. Metod: en litteraturstudie av kvalitativa artiklar. Resultat: resultatet 
av denna studie uppdelades i tre kategorier samt tio subkategorier som belyser individens 
kunskap om sin sjukdom. Diskussion: kunskap är viktig för egenbehandling av Diabetes 
mellitus typ 2. Det finns en bristfällig kunskap som visar att individen behöver få bättre 
information samt stöd från sjukvården för att vidare kunna hantera sin sjukdom utifrån den 
kunskapen som han/hon behöver. 
 
Nyckelord: behavior, complications, education, empowerment, knowledge, management, 
self-care, type 2 diabetes mellitus. 
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INTRODUKTION 
 
World Health Organisation (2009) beskriver på sin internetsida att det finns mer än 220 
miljoner individer med Diabetes mellitus världen över. Detta är en akut global epidemisk 
sjukdom som orsakas bland annat av övervikt och brist på fysisk aktivitet. Det beräknas att 
prevalensen kommer att öka till cirka 366 miljoner människor med Diabetes mellitus i hela 
välden, till och med år 2030. Detta omfattar huvudsakligen Diabetes mellitus typ 2 som är 
den vanligaste formen av sjukdomen och den beräknas utgöra cirka 90 procent av all 
Diabetes mellitus som finns över hela världen. 
          Enligt Socialstyrelsen (2010) internetsida finns det i Sverige 365 tusen personer med 
Diabetes mellitus typ 2 och detta antal utgör 85-90 procent av all Diabetes som finns i landet. 
Sjukdomen orsakar stora kostnader för samhället och det beror på komplikationer, som leder 
till lidande för individen, sjukskrivning samt behov av sjukvård och omsorg (Socialstyrelsen, 
2010). 
          Socialstyrelsens riktlinjer för diabetesvård är likvärdig med andra europeiska länders 
riktlinjer. Dessa ges ut för att hälso- och sjukvården ska följa en rad rekommendationer 
gällande vård för diabetessjukdom. Rekommendationerna handlar om bland annat 
förebyggande åtgärder för att minska risken för Diabetes typ 2 och behov av sjukvård, men 
även för att erbjuda program för levnadsvanor som till exempel, kost, fysisk aktivitet, 
blodsockerkontroll och förebyggande åtgärder för komplikationer. Utifrån dessa riktlinjer 
erbjuds individen utbildning som ger kunskap för att på detta sätt kunna hantera sin sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2010). 
          För att individen ska kunna behandla sin egen sjukdom i det dagliga livet, det vill säga, 
tillämpa egenvård, så behöver personer utbildning och kunskap om sin sjukdom (Edwall et al. 
2008).  
 
Förklaring: under hela denna studie kommer Diabetes mellitus typ 2 även benämnas som 
DMT2 (Diabetes Mellitus Typ 2) enligt Lawton et al. (2009).  
 
 

BAKGRUND 
 
Diabetes historia 
Ajanki (1999) skriver att Diabetes mellitus har varit en känd sjukdom i tusentals år. Redan 
från det gamla Egypten 1500 år före Kristus nämns det i papyrusrullar om ett tillstånd där det 
främsta symtomet var överskott på urin. Sjukdomen har fått sitt namn från det latinska ordet 
för honungssöt, som uppkom när läkarna luktade och smakade på urinen. Många år efter att 
läkarna hade observerat att urinen smakade sött, upptäcktes även att blodet hos individen 
smakade sött.  
          På grund av de stora sockerförlusterna via urinen antogs det att dieten skulle bygga i 
stort sätt på socker. Sedan upptäcktes att Diabetes påverkades av kosten genom att läkarna 
observerade olika dieter och vissa dieter kunde leda till stora konsekvenser för personen. 
Även experiment med läkemedel gjordes, till exempel opium vilket var ett använt läkemedel 
som ansågs hjälpa individen. 
          Under andra halvan av 1800-talet påträffades att pankreas, det vill säga, 
bukspottkörteln spelade en roll vid Diabetes samt att socker skulle undvikas. År 1921 hände 
den mest betydelsefulla upptäckten av Diabetes sjukdomens historia, insulinet. Det var under 
1930-talet som de två typerna av Diabetes kunde skiljas åt, det vill säga att Diabetes typ 1 
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orsakas av brist på insulin och Diabetes typ 2 där det finns en okänslighet för insulin (Ajanki, 
1999). 
 
Diabetes mellitus typ 2 idag 
Enligt Ericson och Ericson (2008) är DMT2 en kronisk sjukdom som innebär att personen har 
en förhöjd glukoskoncentration i blodet på grund av att insulinproduktionen är rubbad.  
Insulin är ett hormon som produceras i pankreas. När denna produktion är rubbad kan inte 
kroppen bryta ned glukosen, och detta medför att glukos finns kvar i blodbanan. När 
individen har resistens, med andra ord, motståndskraft mot detta hormon har personen 
DMT2, vilket är den vanligaste formen av sjukdomen. 
          DMT2 drabbar oftast människor över 40 årsålder men den ökar även bland yngre, på 
grund av obesitas, det vill säga, övervikt. För att definiera övervikt eller fetma används BMI 
(Body Mass Index) vilket anger kvoten mellan kroppsvikt och kroppslängd. Andra orsaker 
till DMT2 kan vara livsstilsfaktorer som matvanor och brist på fysisk aktivitet och även 
ärftlighet har betydelse för uppkomst av sjukdomen (Ericson & Ericson 2008).  
 
Vårdrelation 
Enligt Socialstyrelsen (2010) är information till personer med DTM2, det vill säga, råd, stöd 
och utbildning om sjukdomen, en utgångspunkt för att individen ska få kunskap om sin 
sjukdom vilket gör att personen kan vara delaktig i sin egen behandling och på detta sätt 
tillämpa egenvård. Relationen mellan sjuksköterskan och individen är viktig för att han/hon 
ska kunna nå den kunskap som är nödvändig för diabetesbehandling. Som sjuksköterska är 
det viktigt att se personen som en resurs för att vården ska kunna bli effektiv, med andra ord, 
att sjuksköterskan lyssnar till individen (Wikblad, 2006).  
          Den omvårdnad som bör erbjudas skall ha som syfte att förebygga komplikationer samt 
utveckling av dessa komplikationer som kan uppkomma. För att personen med DMT2 ska 
kunna uppnå detta syfte är det viktigt att sjuksköterskan ger stöd och information så att 
individen ska känna välbefinnande och här spelar egenvården, behandling, livskvalité samt 
kunskap om sjukdomen en viktig roll (Agardh, Berne & Östman, 2005). 
          Orem (2001) belyser att sjuksköterskan bör erbjuda omvårdnad till individen utifrån 
deras brister att tillämpa egenvård. Sjuksköterskan bör uppväga för de bristfälliga kunskaper 
som individen har och utifrån detta försöka stödja dessa personer för att de ska kunna 
tillämpa sin vård. 
 
Egenvården är behandlingen 
”Egenvård innebär de handlingar som en individ initiera och genomför på egen hand för att 
kunna upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Orem 2001, s.43). 
          Målet med behandlingen är att stärka individens förmåga att kunna kontrollera sitt 
blodsocker och förändra sin livsstil för att undvika komplikationer. Kunskap om sjukdomen 
är en utgångspunkt för att uppnå dessa behandlingsmål (Ericson & Ericson 2008). 
          Enligt Agardh, Berne och Östman (2005) ska DMT2 behandlingsmål syfta på 
livsstilsförändringar som kost och fysisk aktivitet. Kosten bör vara mer fiberrik samt med 
enkel och fleromättat fett. Några exempel på enkel och fleromättat fett är olivolja och fisk. 
Det är viktigt att individen minskar intaget av vissa kolhydrater som vitt bröd, potatis och ris. 
Detta för att dessa kolhydrater förvandlas till glukos i kroppen vilket bidrar till ökad 
glukoshalt i blodet. Personen ska äta mindre portioner och mer regelbundet, till exempel 
frukost, lunch, middag samt mellanmål. Förändrade matvanor och fysisk aktivitet bidrar till 
att kroppen erhåller normal glukoskoncentration i blodet vilket gör att insulinresistensen 
minskas och detta är ett av målen för behandlingen. Individer som inte uppnår dessa 
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behandlingsmål med kost och fysik aktivitet kan behöva behandlas med farmakologiska 
läkemedel som tabletter eller insulininjektion.  
          Egenvårdsbegreppet kan definieras som vård av ett sjukdomstillstånd som individen 
kan klara själv, med andra ord, att individen har möjlighet att behandla sin sjukdom på egen 
hand. Egenvård kan även innebära att individen har ett ansvar att följa behandlingsmålen för 
att undvika komplikationer som kan uppstå till följd av sin sjukdom. I egenvården för DMT2 
bör det finnas ett ansvar från individen för att de ska kunna följa behandlingen samt den 
farmakologiska terapin. Egenvården vid DMT2 är ett ganska självklart begrepp som 
innefattar hur behandlingen bör hanteras dagligen samt att individen ska känna till de olika 
komplikationer som kan uppträda och hur dessa ska hanteras. Egenvården är den absolut 
största delen av diabetesbehandlingen. 
           Det är viktigt att individen har god egenvårdsegenskap samt kunskap om sjukdomen 
för att dagligen kunna främja sin hälsa och sitt välbefinnande. Om individen saknar kapacitet 
till att tillämpa egenvård kan detta innebära att han/hon saknar kunskaper, vilket påverkar 
deras förmåga till att hantera sjukdomen. Detta leder till att personen behöver stöd i form av 
utbildning från sjukvården (Agardh, Berne & Östman, 2005). 
 
Komplikationer 
Enligt World Health Organisation (2009) handlar diabetesbehandling inte bara om att sänka 
glukoskoncentrationen i blodet, utan även att minska risken för sena komplikationer.  
Ericson och Ericson (2008) beskriver att komplikationerna beror på skador i blodkärl på 
grund av förhöjd koncentration av glukos i blodet, som gör att individen har en minskad 
blodcirkulation. DMT2 komplikationer kan påverka njurarna och nerver och detta kan leda 
till minskat blodflöde i kroppens extremiteter vilket minskar känseln i till exempel fötter, 
underben, fingrar och händer som i sin tur kan ge svårläkta sår. De svårläkta såren kan 
resultera till att en extremitet måste amputeras.  
          Fox et al. (2007) beskriver att kardiovaskulära sjukdomar är den största komplikationen 
och dödsorsaken som personer med DMT2 kan få. Andra komplikationer som dessa individer 
kan få till följd av sin sjukdom är retinopati, med andra ord, skada på ögon som kan leda till 
blindhet (Atak, Gurkan & Kose, 2008). 
          Powell, Hill och Clancy (2007) nämner att personer med DMT2 inte alltid har 
förmågan att inhämta, bearbeta och förstå hälsoinformation och tjänster som behövs för att 
kunna tillämpa egenvård. Vilket gör att de har sämre kunskap om sjukdomen och dess 
komplikationer. 
 
Kunskap  
Enligt Hartman (1998) har kunskap ursprung i det antika Grekland. Platon som var lärjunge 
till Sokrates har skrivit olika verk som innehåller bland annat diskussion om kunskap som 
inleds av sin lärare Sokrates. Platons verk beskriver att kunskap är något som är individuellt 
beroende på kön och ålder och att personen lär sig samma kunskap, men att den tas emot och 
används olika hos olika individer. Kunskap är beroende av hur individen tar emot det. Två 
personer som får samma kunskap kan i sin tur sedan berätta denna olika. En person kan aldrig 
veta hur kunskap ska läras ut eftersom den tas in olika och ibland måste den även bli påmind. 
När individen får en fråga så svaras frågan med den kunskap, oräddhet och storslagenhet som 
är naturlig när personen vet svaret. Vidare diskuterar Sokrates även att det är viktigt att söka 
efter den kunskap som individen inte har, vilket Platon beskriver med översättning av Stolpe 
(2001) och Lindskog (1985). Hartman (1998) belyser att kunskap är värdefullt eftersom det är 
användbart och det är därför det är eftersträvansvärt, det vill säga, att personen försöker 
skaffa sig kunskap.  
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          Agardh, Berne och Östman (2005) beskriver kunskaps betydelse för DMT2 hantering 
och hur viktigt det är att personen har kunskap om sin sjukdom för att kunna tillämpa 
egenvård. Individen behöver fakta- och förståelsekunskap för att kunna tolka och förstå olika 
behandlingsresultat. Personen med DMT2 behöver veta hur han/hon ska kunna åtgärda och 
hantera olika praktiska aspekter i behandlingen, samt ett omdöme att kunna handla på ett bra 
sätt för hälsan. Det är viktigt att utbildningen om Diabetes återkommer under individens liv 
för att kunna påminna om själva förståelsekunskapen gällande sjukdom och behandling och 
därigenom undvika komplikationer.  
          Eftersom DMT2 är en kronisk sjukdom som fordrar att individen tillämpar egenvård är 
det viktigt att belysa vilka kunskaper som är nödvändiga för att undvika hälsokomplikationer 
(Atak, Gurkan & Kose, 2008). Kunskap för DMT2 ska innefatta förståelse av sjukdomens 
innebörd, alltså vad DMT2 innebär, symtom, orsak, behandling och komplikationer som kan 
uppkomma på grund av sjukdomen. Information är viktig för att individen ska kunna förstå 
sin sjukdom och denna information som ges ska innehålla råd, stöd och utbildning om 
sjukdomen, vilket gör att personen kan vara delaktig i sin egen behandling och på detta sätt 
tillämpa egenvård (Socialstyrelsen, 2010). 
          Orem (2001) belyser att individen ser sin hälsosituation utifrån sin egen värld. 
Utbildning som ges, erfarenheter, deras känslor och attityder om livet och även deras kunskap 
om hälsa utgår från deras egna perspektiv. Dessa personer behöver hjälp att få kunskap om 
sin egenvård, och även vilka förutsättningar som behövs för att kunna tillämpa det. Kunskap 
är en grundläggande förutsättning för att individen ska kunna utföra egenvård.  
 
 

SYFTE 
 
Syftet med denna studie var att belysa vilka kunskaper individer med Diabetes mellitus typ 2 
har om sin sjukdom. 
 
 

METOD 
 
Syftet med en litteraturstudie är att utföra en sammanfattning av tidigare empiriska studier 
eller beskriva kunskap inom ett visst område. Resultatet som sedan ska redovisas bygger på 
en tolkning av datainsamling. Exempel på datainsamling kan vara böcker, rapporter, 
vetenskapliga artiklar, avhandlingar och konferens sammanfattningar inom det valda 
forskningsområdet. Med tolkning försöker forskaren läsa en text och har sin förståelse och 
sitt perspektiv på det som lästes utan att tappa innebörden för vad texten vill meddela till 
läsaren (Forsberg & Wengström, 2003).   
 
Sökvägar och sökord 
Databaser som använts för denna studie var inledningsvis SveMed+, där det finns tillgång till 
Svensk MeSH, det vill säga, att sökord som skulle vara relevanta för detta forskningssyfte 
översatts från svenska till engelska medicinska söktermer. Målet med de valda orden var att 
dessa skulle kunna förknippas med kunskap angående DMT2. Sökord som används för att 
söka artiklar till denna litteraturstudie var: Typ 2 diabetes mellitus, patients, knowledge, self-
care, management, education, behaviour, complications och empowerment.  
          Sökorden kombinerades sedan i databaserna CINHAL och PubMed. Vid kombination 
av dessa olika MeSH termer i CINAHL uppkom det även andra relevanta söktermer som i 
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kombination med tidigare nämnda sökord användes i artikelsökningen. Dessa ord var: 
diabetes mellitus non insulin-dependent, diabetic patients, health knowledge, diabetic 
education, disease management samt diabetes complications (v.g. se bilagan1 och 2). 
          Artiklarna som söktes för denna undersökning var både kvalitativa och kvantitativa och 
publicerades från år 2000 till och med 2009. Dessa material var peer-reviewed, med andra 
ord, de var vetenskapligt granskade. De skulle vara publicerade på engelska eller svenska 
språket.  
          Sökningen var inriktad på personer med DMT2. Sökningsresultatet visade artiklar som 
inriktades på omvårdnad, patientperspektiv och medicin inom DMT2. Materialet som söktes 
skulle vara publicerade i Europa och denna sökning gav även resultat från forskning som 
gjordes över andra delar av världen som till exempel Indien, Kina, USA. Målgruppen som 
söktes var personer från 19 års ålder och uppåt.  Anledning till att söka artiklar inriktade på 
målgruppen 19 års ålder var att DMT2 ökar även bland yngre personer på grund av övervikt 
(Ericson & Ericson, 2008). 
          Utifrån artikelsökningens resultat, har cirka 300 abstrakt lästs och 39 artiklar valdes för 
vidare granskning enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Utifrån de 39 artiklarna som 
valdes fanns det fyra stycken som inte var tillängliga i Sverige trots att Gräsvik Biblioteket 
försökte få fram dessa, vilket innebär att slutliga antalet artiklar blev 35.   
 
Urval 
Exklusion 
Sökningen som gjordes i PubMed blev bortvald för att denna databas är mer medicinskt 
inriktad, vilket inte svarade på denna forsknings syfte.  
          Artiklarna som hade gjorts med kvantitativa metoder exkluderades eftersom denna 
metod har som syfte att bevisa till exempel antal, procent och medelvärde i en viss grupp 
(Forsberg & Wengtröm, 2003), vilket inte var relevant för denna forsknings syfte.  
          Målgruppen 19 års ålder upp till 39 års ålder valdes bort eftersom de 35 granskade 
artiklarna gav endast ett resultat på denna målgrupp, vilket är ett litet underlag för att kunna 
svara mot syftet. 
 
Inklusion 
Alla 35 artiklar som granskades hämtades från CINAHL eftersom denna databas är inriktad 
på omvårdnadstidsskrifter (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006), och i databasen fanns det 
som behövdes för att svara på denna studies syfte. Endast artiklar publicerade på engelska 
valdes eftersom träffarna i databasen uppgav endast artiklar på detta språk. 
          Artiklarna som slutligen valdes var 7 stycken och varav alla de 7 var genomförda med 
kvalitativa metoder, eftersom kvalitativa ansatser har som mål att beskriva, förklara, förstå 
och tolka en situation som ny, och detta var relevant för denna litteraturstudie (Forsberg & 
Wengström, 2003). De 7 utvalda materialen inriktades på DMT2 och på patientens kunskap 
om sjukdomen vilket svarade på denna studies syfte. I de valda artiklarna hade forskning 
gjorts i Europa, med andra ord, Sverige, Skottland, Belgien och Storbritannien. Målgruppen 
blev personer mellan 40 års ålder och uppåt eftersom majoriteten av de granskade artiklarna 
som används till denna studies resultat inriktade sin forskning på denna målgrupp.  
 
Innehållsanalys  
Enligt Forsberg och Wengström (2003), är innehållsanalys en metod som kännetecknas av att 
klassificera utforskade data för att kunna dra slutsatser från dessa. Inom innehållsanalys 
försöker forskaren identifiera mönster och tema i texten som kan besvara syftet inom 
utforskade ämne.  Forskaren kan använda sig av olika modeller som till exempel manifest 
eller latent innehållsanalys. Vid manifest analyseras det som direkt uttrycks från text utan att 
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göra en tolkning av det synliga mönstret. Med latent innehållsanalys innebär att forskaren 
uttrycker meningsbärande enheter från text och gör en tolkning av dessa. 
          Datamaterial för denna studie analyseras med hjälp av latent modell, med grund i 
Burnards (1996) förklaring om innehållsanalys. Utifrån denna analys ska forskaren kunna 
visa hur han/hon har gått tillväga för att analysera materialet och utifrån detta framkom ett 
resultat. För denna studie har innehållsanalysen gått enligt följande beskrivning: 
Steg 1, läste igenom artiklarna var för sig för att få en uppfattning om texten.  
Steg 2, sedan lästes artiklarna tillsammans för att kunna diskutera innebörden i texterna, här 
noterades idéer och innehåll som tycktes var relevanta i texten. Resterande steg gjordes även 
tillsammans.  
Steg 3, med syftet i åtanke, lästes texterna och det som var relevant för syftet markerades, 
detta kallas för meningsenhet. Dessa meningar flyttades en efter en över till ett papper med 
rubriken ”meningsenhet”. 
Steg 4, meningsenheterna kondenserades, med andra ord, kortfattades och översattes till 
svenska utan att tappa tråden mellan meningsenhet och artiklarna (Burnad 1996). 
Steg 5, det gjordes en kodning (kodord) av de kondenserade enheterna. Här framkom 
ord/meningar som belyste studiens syfte. 
Steg 6, efter kodning var nästa steg att bilda kategorier genom att analysera innebörden av 
kodord samt genom att kontrollera om dessa hade något samband med kondenseringen. 
Steg 7, innebörden av kodord och kategorierna bidrog till att subkategorier bildades.  
Kategorier och subkategorier har i resultatet kommit fram genom en tolkning av analyserat 
material. En tabell om hur innehållsanalysen gjordes följes i bilaga 4. 
 
 

RESULTAT  
 
Resultatet av denna litteraturstudie uppdelas i tre kategorier och tio subkategorier: 
1. Tillfredställande kunskap samt följande subkategorier: Intresse av kunskap, Kunskap om 
sjukdomens uppkomst, Kunskap om egenvård och livsstil, en viktig del av behandling, 
Kunskap om komplikationer, Individen har kunskap om behandling men följer inte riktlinjer. 
2. Bristfällig kunskap samt följande subkategorier: Begränsad kunskap som påverkar 
individens uppfattning om sjukdomen, Bristfällig kunskap om Diabetes egenvård och livsstil 
som påverkar sjukdomen, Kunskapsbrist om insulinbehandling, Brist på kunskap gällande 
komplikationer.  
3. Vårdrelationens betydelse för personens kunskap samt följande subkategorier: Information 
påverkar individens kunskap om sin sjukdom. 
 
Tillfredställande kunskap 
Intresse av kunskap 
Personer med DMT2 anser att de har en viss kunskap för att kunna hantera sin sjukdom 
(Phillips, 2007). Dessa individer säger att det är viktigt att kunna diskutera om sin sjukdom 
med andra med samma åkomma, vilket kan öka deras kunskap om vad som händer i kroppen 
och vilka sekundära effekter som kan uppstå av diabetessjukdom.  De har en uppfattning av 
att DMT2 är en allvarlig sjukdom och belyser vikten att kunna påverka dess utveckling. Även 
om de har en viss kunskap om sin sjukdom, har de vilja till att lära sig mer om sjukdomen, 
diet, fysisk aktivitet och blodsocker kontroll (Adolfsson et al. 2008). Lawton et al. (2008) 
belyser att personer med DMT2 har en vilja till att lära sig mer om sin sjukdom genom att 
läsa böcker samt genom att dela erfarenhet med andra personer som har samma sjukdom.  
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Kunskap om sjukdomens uppkomst 
Enligt Lawton et al. (2008) har individer med DMT2 förståelse om att detta är en kronisk 
sjukdom, med andra ord, att den inte kan botas. Personer med sjukdomen har en kunskap om 
att dåliga kostvanor, brist på fysisk aktivitet och ärftlighet bidrar till sjukdomens uppkomst. 
Vissa personer nämner att orsaken till sin sjukdom relateras till för stort intag av sötsaker.  
Vidare bekräfta Holmström och Rosenqvist (2005) att individen som har DMT2 är medvetna 
om dessa faktorer och att övervikt är också en avgörande orsak till sjukdomens debut.  
 
Kunskap om egenvård och livsstil, en viktig del av behandlingen 
Individer med DMT2 har en uppfattning att de behöver tillämpa egenvård och de belyser 
bland annat vikten av bra kostvanor vilket kan hjälpa dem att gå ner i vikt. Genom att följa en 
bra diet kan de förmodligen undvika behandling med insulin samt att de kan har mer kontroll 
över sin sjukdom, (Lawton et al. 2008).  
          Holmström och Rosenqvist (2005) samt Phillips (2007) nämner att individen har 
förståelse omkring hypoglykemi, med andra ord, låg blodsockernivå, och denna förståelse ger 
dem möjlighet att vidta åtgärder. Holmström och Rosenqvist (2005) fortsätter beskriva att 
många personer med DMT2 har en självständighet genom att själva kunna kontrollera sitt 
blodsocker samt innebörden av det. Dessa individer har kunskap om vilken egenvård som 
krävs vid lågt blodsocker som till exempel att ta ett glas mjölk eller en smörgås när de känner 
sig skakiga. De flesta personer med DMT2 har kunskap om att fysisk aktivitet är bra för 
sjukdomens behandling. Detta bekräftas av Adolfsson, et al. (2008) att individer med DMT2 
har förståelse om motion, kost, viktminskning och kontroll av blodsocker, vilka är viktiga 
faktorer för behandling samt att kontrollera fötterna både själv och med hjälp av fotspecialist. 
  
Kunskap om komplikationer 
Stubbs (2007) säger att individer med DMT2 har förståelse att det är viktigt att följa hälso- 
rekommendationer angående diabetesbehandling för att undvika komplikationer av 
sjukdomen. Dessa personer är medvetna om att information om livsstilsförändringar, det vill 
säga , att kost och motion är en viktig del för att minska risker för komplikationer. Denna 
kunskap om komplikationer förstärks av Lawton et al. (2008) som skriver att personen har en 
viss förståelse om komplikationer som till exempel, att individer med DMT2 riskera att bli 
blinda om de inte tillämpa adekvat egenvård. Holmström och Rosenqvist (2005) belyser att 
individen har kunskap gällande ögon- och fotkomplikationer eftersom de är angelägna om 
vikten av behandling för att förhindra uppkomst av komplikationer.  Phillips (2007) skriver 
att individen även har en rädsla för att utveckla tillstötande sjukdomar i samband med DMT2.  
 
Individen har kunskap om behandling men följer inte riktlinjer 
Lawton et al. (2008) belyser att vissa personer med DMT2 har uppfattning om vilka åtgärder 
de bör vidta för att behandla sin åkomma, som till exempel ändra sina livsvanor genom att ha 
bra kost, utföra fysisk aktivitet, kontrollera blodsockernivå, minska eller helt undvika 
sockerintag och även minska kroppsvikt, men de väljer ändå inte att följa dessa 
rekommendationer som behövs för behandling. Adolfsson et al. (2008) beskriver att många 
personer som har DMT2 har fått information gällande egenvård och dessa individer har 
förståelse om att det är viktigt, men de väljer ändå inte att följa dessa riktlinjer som ges. 
 
Bristfällig kunskap 
Begränsad kunskap som påverkar individens uppfattning om sjukdomen 
Holmström och Rosenqvist (2005) skriver att det finns personer som inte tror att DMT2 är en 
riktig sjukdom. Dessa individer uppfattar inte sin åkomma som en kronisk sjukdom eftersom 
de inte har några symtom. De vet att DMT2 relateras till pankreas men de har inte kunskap 
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om vad pankreas gör och vad den är till för, med andra ord de kan inte relatera Diabetes 
sjukdom till pankreas, som är viktigt för förståelse om sjukdomen och även för att kunna 
tillämpa egenvård. 
          Adolfsson et al. (2008) beskriver att det saknas viktig kunskap för personer med 
DMT2, vilket gör det svårt för dem att ändra sina livsvanor. Många undrade till exempel 
varför de skulle ändra sin livsstil eftersom de inte känner sig sjuka. Vermeire et al. (2003) 
skriver att brist på kunskap gör det svårt för dessa personer att dagligen anpassa sig till olika 
beteende som påverkar sjukdomen som till exempel fysisk aktivitet, kost och även 
emotionellt.  
          Stubbs (2007) förklarar att när det saknas kunskap hos individen kan detta uppfattas att 
det inte finns något som kan göras för att förbättra sin hälsa. Brist på kunskap gör det svårt 
för dessa personer att förstå sammanbandet mellan kost och motion och hur dessa faktorer 
kan påverka blodsockernivå, vilket är avgörande för diabetesbehandling.  
 
Bristfällig kunskap om Diabetes egenvård och livsstil som påverkar sjukdomen  
Det finns personer med DMT2 som saknar kunskap om vissa kostvanor vilket är viktigt för 
att de ska kunna tillämpa egenvård. Dessa personer kan inte förstå att till exempel, matintag 
påverkar blodsockernivån. Brist på kunskap hos dessa individer gör det svårt för dem att 
förstå skillnaden mellan olika slags fett, alltså skillnader mellan matolja, margarin och smör. 
De tror att fett automatiskt kan orsaka högt blodsocker, och även att stora intag av 
sötningsmedel ska lösa kostens begränsningar. Vissa personer saknar kunskap som kan hjälpa 
dem att förstå sambandet mellan blodsockernivå, kostintag och motion.  Denna brist på 
kunskap gällande samband mellan kost, motion och blodsockernivå bekräftas av Holmström 
och Rosenqvist (2005), Vermeire et al. (2003) samt Stubbs (2007). Stubbs (2007) fortsätter 
att skriva att denna kunskapsbrist påverkar individens uppfattning om behandling, med andra 
ord de tror inte att det finns någon behandling som kan hjälpa dem att hantera sjukdomen. 
          Adolfsson et al. (2008) belyser att det finns personer som har brist på kunskap gällande 
symtom som kan förekomma på grund av dåliga livsvanor och de kan inte förstå att brist på 
motion och dåliga kostvanor kan ge symtom till sjukdomen. Vidare skrivs att begränsad 
kunskap om sjukdomen ger svårighet till att ändra livsvanor för att kunna behandla DMT2.   
 
Kunskapsbrist om insulinbehandling 
Morris, Povey och Street (2005) belyser att personen uppfattar DMT2 endast som en sjukdom 
när de måste börja med insulinbehandling. Denna uppfattning bidrar till att dessa individer 
upplever behandlingen med insulin negativt genom att tro att insulinbehandling är slutändan 
vid sjukdomen. Vidare förklaras att dessa personer har missuppfattningar om att insulin inte 
förbättrar blodsockernivån. Det finns personer som saknar kunskap gällande sambandet 
mellan blodsockernivå, matintag och fysik aktivitet. Några personer saknar även förståelse 
om blodsockermätaren genom att inte kunna förstå att den kan användas för att kontrollera 
blodsocker både innan och efter måltider samt att de inte vet att den visar olika värden 
beroende på vilken kost de intar (Holmström & Rosenqvist, 2005). 
 
Brist på kunskap gällande komplikationer 
Individer med DMT2 har kunskapsbrist när det gäller komplikationer som kan uppstå till 
följd av sjukdomen. Denna brist på kunskap gör det svårt för dessa individer att välja en 
behandlingsform för att kunna hantera sin sjukdom (Vermeire et al. 2003). Holmström och 
Rosenqvist (2005) skriver att vissa personer inte vet att DMT2 kan leda till vanliga 
komplikationer som till exempel hjärtkärlsjukdomar.  
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Vårdrelationens betydelse för personens kunskap 
Information påverkar individens kunskap om sin sjukdom 
Enligt Phillips (2007) har personer med DMT2 intresse av att lära sig mer om sin sjukdom, 
vilket kan bidrar till att de på egen hand söker information om sin åkomma. Förhållandet 
mellan den drabbade individen och sjuksköterskan är en viktig faktor för att individen ska 
kunna ha kunskap om sin sjukdom och vidare kunna tillämpa egenvård. Adolfsson et al. 
(2008) skriver att personer med DMT2 får råd och information om viktig livsstilsförändring 
som bör vidtas för att kunna behandla sjukdomen. Vidare belyser Stubbs (2007) att det finns 
personer som får bristfällig eller dålig information av sjuksköterskan, vilket bidrar till att de 
tar sin sjukdom passivt, det vill säga, att de inte kan förstå hur allvarlig DMT2 är. 
Sjuksköterskan uppmuntrar inte heller individen att förbättra sin kost och fysisk aktivitet.  
Ett bristfälligt förhållande mellan sjuksköterskan och individen kan bidra till att det saknas 
kunskap om blodsockernivå för att kunna undvika komplikationer, men dessa individer har 
svårt att förstå förhållandet mellan blodsockerkontroll och komplikationer (Holmström & 
Rosenqvist, 2005). Vidare kan bristfällig information som ges till personer med DMT2 bidrar 
till att de inte tar sin behandling på allvar. Att inte följa informationen samt råd som ges från 
sjuksköterskan är ett sätt för individen att veta om vad som kan hända i kroppen om inte 
denna information följs. På detta sätt anses dessa individer att de kan lära sig mer om hur de 
ska hantera sjukdomen på egen hand (Vermeire et al. 2003). 
 
 

DISKUSSION 
 
Metoddiskussion 
En studie med fokus på intervjuer grundas på deltagarnas erfarenhet inom ett visst område. 
En sådan studie kunde förmodligen besvara denna studies syfte, men den kunde även 
påverkar resultatet, eftersom studier med intervjuer är mer inriktad på människans 
upplevelse, vilket inte skulle vara relevant för denna studies syfte. Vid intervjuer behöver 
forskaren mer tid för att analysera det insamlade materialet, vilket det inte fanns tid till.  
Olsson och Sörensen (2007) skriver att forskaren även kan påverka deltagarnas åsikter vid 
intervju och detta bidrar till att den kvalitativa forskningsintervjun förlorar sin trovärdighet, 
vilket avspeglar sig på resultatet.  
          Den valda metoden för denna forskning blev slutligen en litteraturstudie på grund av 
möjligheten till att hitta relevant datamaterial som kunde besvara studiens syfte utifrån 
individens kunskap om DMT2.  Avsikten med en litteraturstudie var även att det som söktes 
var att beskriva individens kunskap och inte upplevelse om att ha eller behandla DMT2. 
Artiklarna som slutligen valdes inriktades på målgrupp 40 år och uppåt eftersom detta var 
majoriteten i de valda datamaterialen. Det fanns endast en artikel som var från målgrupp 21 
årsålder och uppåt. Den exkluderades eftersom det kunde påverka tillförlitligheten av 
studiens resultat. En bredare sökning med yngre personer kan inte bevisa att resultatet hade 
fått en annan riktning än den presenterade. 
          Analyserade artiklar kom från Europeiska länder och publicerades under 2003 till och 
med 2008, vilket påvisar att det är aktuell forskning. Enligt Socialstyrelsen (2010) är 
riktlinjer om Diabetes vård i Sverige likvärdiga med andra länder i Europa. Detta stärker 
troheten till artiklarna som valdes från övriga Europa. Även dessa länder har riktlinjer som 
liknar den svenska vårdens modell. Forskningsmaterialet från andra länder än Europa 
exkluderades eftersom det inte fanns möjlighet att veta vilka diabetesriktlinjer övriga länder 
utanför Europa har vilket kunde komma att påverka resultatet. En större sökning med flera 
artiklar från olika databaser än de använda samt artiklar från andra länder utanför Europa 
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hade förmodligen påverkat resultatet i denna studie. Detta på grund av kulturella skillnader i 
olika länder utanför Europa samt skillnader mellan riktlinjer som kan finnas gällande 
diabetesvård.  
          Alla valda artiklar besvarade denna studies syfte, med andra ord, att de besvarade 
vilken kunskap personer med DMT2 har om sin sjukdom. Detta medförde relevant 
information i resultatet.  
          För att sammanfatta bedömningen av artiklarnas kvalité kan det beskrivas att, av de sju 
valda artiklarna hade fem bedömts med bra kvalité, det vill säga, att dessa artiklar var 
beskrivna med tydligt syfte, datainsamling, etiskt resonemang, relevant urval, metoden samt 
logiskt och begripligt resultat vilket bidrog till kvalitén i denna studies resultat. 
          Det fanns två artiklar som bedömts med medel kvalité. Lawton et al. (2008) studie 
bedömts som medel kvalité eftersom deltagarna i studiens intervjuer var 20 personer, men 
resultatet redovisar endast intervjuer av 9 deltagare. Detta bidrog till att resultatet i artikeln 
var inriktad till de 9 enskilda individer. Det vore mer intressant om författarna hade skrivit 
resultatet utifrån vad som framgick i alla de 20 deltagarnas intervjuer, alltså att den kunskap 
som artikeln lyfter fram borde utgå från helheten i undersökningen. Det är viktigt att belysa 
att utformning av resultatet i den ovan nämnda artikeln inte påverkade föreliggande studiens 
resultat. Även om resultat byggdes på de 9 enskilda deltagarnas förståelse om DMT2, belyste 
dessa 9 deltagarnas intervjuer likvärdiga kunskaper om sjukdomen. Vermeire et al. (2003) 
artikel uppskattades som medel kvalité på grund av att syftet inte framgick tydligt i texten, 
med andra ord att det var svårt att hitta syftet i artikeln. 
          Datamaterial för denna undersökning analyserades med hjälp av latent modell, på 
grund av möjlighet att tolka insamlade data. Risken med att göra en analys byggd på denna 
modell är att forskarnas egen förståelse och värderingar kan påverka analysen vilket kan 
avspegla sig i resultatet (Forsberg & Wengström, 2003). Det är essentiellt att belysa att även 
om det har skett en tolkning av materialet har ambitionen varit att inte ändra innebörden av 
texten för att inte påverka resultatet som skulle presenteras. Att utföra denna studie parvis 
anses vara en fördel gällande analys med den latenta modellen, eftersom när texterna 
analyseras finns det möjlighet att tillsammans diskutera innebörden av texten, alltså att det 
finns möjlighet att kontrollera om forskarna har samma förståelse av texten, vilket bidrar till 
ett trovärdigt resultat.  Analysen av valda materialet grundades i Burnard (1996), på grund av 
hans förklaring om innehållsanalysen är enkel att förstå samt har en bra uppbyggnad om hur 
analysen ska gå tillväga för att forskarna ska få fram ett resultat.   
 
Resultatdiskussion 
Resultatet av denna studie visar att det finns individer som har kunskap om DMT2 vilket 
bidrar till att de kan hantera sin sjukdom, men det finns också personer som inte tar ansvar för 
sin behandling även om de är medvetna om vad som bör göras för att upprätthålla en god 
egenvård. Det finns även bristfällig kunskap hos vissa individer. 
          I resultatet framkom det fem artiklar som belyser att det finns personer som har 
kunskap, och det finns personer som inte har kunskap för att hantera sjukdomen. Detta 
bedöms att vara intressant att diskutera samt att detta anses besvara studiens syfte, eftersom 
det som söktes var vilka kunskaper som finns hos personer som har DMT2. 
          Kunskap är avgörande för DMT2, eftersom den medför att individen kan tillämpa 
egenvård. Denna kunskap är även viktig för att undvika komplikationer som kan uppstå till 
följd av sjukdomen. Det är av betydelse att sjuksköterskan förmedlar korrekt information om 
DMT2 för att personen ska kunna på bästa sätt förstå sin sjukdom samt dess behandling och 
för att vidare kunna tillämpa egenvård. Orem (2001) nämner att egenvården är avgörande för 
individen. För att kunna utföra den, krävs det en kunskap om hur sjukdomen ska behandlas.  
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          Fem artiklar i denna studies resultat beskriver att individer med DMT2 har en viss 
kunskap om sin åkomma som kan bidra till att dessa individer behandlar sin sjukdom på egen 
hand. De beskriver även att individer med DMT2 har kunskap om sjukdomens uppkomst, 
orsak samt vilka livsstilförändringar som är nödvändiga för behandlingen. Dessa personer är 
medvetna om att sjukdomen kan bidra till hälsokomplikationer om de inte tillämpar 
livsstilförändringar. Moser, Bruggen och Widdershoven (2006) styrker det som har 
framkommit i resultatet, att individer som har DMT2 vet vad egenvård innebär och att dessa 
individer har kunskap att utöva den. Vidare belyser artikeln att personer med DMT2 tar 
ansvar för att ändra sina livsvanor utifrån den kunskap som de har. Dessa personer är 
medvetna om att det finns ett samband mellan kost, fysisk aktivitet och medicinsk 
behandling. Cooper, Booth och Gill (2003) skriver att personer med DMT2 har en positiv 
attityd till livsstilförändringar gällande motion och kost, vilka är avgörande faktorer för 
sjukdomens behandling.  
          Två artiklar i resultatet skriver att det finns individer med DMT2 som har förståelse om 
sin sjukdom och dess behandling, men dessa individer väljer att inte följa den nödvändiga 
behandlingen. Jallinoja, Pajari och Absetz (2008) bekräftar att det finns personer som har 
kunskap om vilka behandlingsåtgärder som är nödvändiga för sjukdomen men att dessa 
personer inte följer denna uppfattning som de har. De vet bland annat vilken sorts kost de bör 
undvika och att det är en grundläggande förutsättning att gå ned i vikt samt betydelsen av 
behandlingen men de avstår från att utföra den.  
          Fem artiklar i resultatet skriver att det finns personer med DMT2 som ha brist på 
kunskap om sjukdomens uppkomst, orsak och livsvanor. Dessa personer kan inte förstå att 
det finns ett samband mellan diet, fysisk aktivitet och blodsockerkontroll samt att de inte 
förstår att insulinbehandling finns till för att hjälpa att sänka blodsockernivån. Dessa 
individer missuppfattar sjukdomens symptom vilket medför att de inte kan förstå att DMT2 
är en kronisk sjukdom, vilket leder till utebliven egenvård. Orem (2001) belyser att när det 
finns brist i individens förmåga att tillföra egenvård bör sjuksköterskan kompensera denna 
brist genom att hjälpa individen att utveckla sin förmåga till att ta hand om sig själv. Här är 
kunskap avgörande för att dessa individer ska kunna förstå information och stöd som ges från 
sjuksköterskan.  
          Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) intygar att det förekommer bristfällig kunskap 
om bland annat diet vilket bidrar till att de har svårighet att välja behandlingsform. Dessa 
individer har problem att förstå innebörden om blodsockerkontroll och svårighet att hantera 
sina mediciner. Trots denna brist på kunskap om sjukdomen har vissa individer intresse av att 
lära sig mer om DMT2. Sammanfattningsvis kan det sägas att det finns individer som har 
brist på kunskap som kan påverka egenvården. Eftersom det saknas kunskap kan detta 
medföra att dessa personer kan få komplikationer till följd av sin sjukdom. Detta styrks av 
Atak och Arsalam (2005) som säger att individens kunskap och beteende om DMT2 är 
avgörande för att minska risken för komplikationer.  
          Det finns tre artiklar i resultatet som belyser att det finns personer med DMT2 som får 
bristfällig information av sjuksköterskan gällande sjukdomen. Detta bidrar till att dessa 
personer inte förstår sjukdomen, vilket påverkar helheten av behandlingen.  Parry et al. 
(2006) bekräftar att bristfällig information som ges till personer med DMT2 gör det svårt för 
dem att välja och följa livsstilförändringar för att behandla sjukdomen. Det är väsentligt att 
sjuksköterskan förmedlar tydliga riktlinjer till dessa personer om hur sjukdomen kan 
hanteras. Detta underlättar för dessa individer att välja behandlingsform samt följa den. Brist 
på information kan medföra till att vissa individer uppfattar sitt sjukdomstillstånd som botad 
när de har uppnått den egenvård som behövs för diabetessjukdom. Det finns även personer 
som tror att när de börjar medicinsk behandling behöver de inte förändra sina livsvanor, det 
vill säga, att diet och fysisk aktivitet inte är viktigt längre (Parry et al. 2006). Nagelkerk, 
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Reick och Meengs (2006) upplyser att personer med DMT2 kan känna sig säkra när de får 
information om medicin, diet och blodsockerkontroll.   
          Information är ett grundläggande verktyg för att hjälpa dessa individer att nå den 
kunskap som behövs för att de ska kunna hantera sin sjukdom samt att undvika 
komplikationer. Enligt Orem (2001) är det viktigt att sjuksköterskan stödjer individen och ger 
den information som han/hon behöver för att kunna tillämpa egenvård. Det är betydelsefullt 
att utgår från varje enskild individ, med andra ord, att sjuksköterskan utgår från den kunskap 
som saknas hos individen för att kunna bearbeta det och hjälpa personen, detta kallas för 
egenvårdskapacitet. Utifrån denna kapacitet kan individen identifiera sina behov och kunna 
utföra den nödvändiga behandling som behövs för sjukdomen.   
 

 
SLUTSATS 
 
Kunskapen är essentiell för behandling av DMT2, eftersom det är en åkomma som fordrar att 
personen kan behandla sig själv på egen hand. Om individen får bristfällig information 
gällande DMT2 kan detta bidra till att dessa personer inte förstå sin sjukdom. Därför anses 
det vara viktigt att höja kvalitén på individens utbildning eftersom det är den som är 
utgångspunkten för att individen ska få information och kunskap som är nödvändig för att 
hantera sjukdomen. Ytterligare forskning om yngre individer med DMT2 och deras kunskap 
om sjukdomen samt forskning om hur information som ges till individer med DMT2 kan 
påverka deras kunskap om sjukdomen vore viktigt att undersöka. Dessa för att kunna 
uppmärksamma kunskap hos yngre personer med DMT2 och eventuella skillnader mellan 
den information som ges från sjukvården och uppfattningen som individen får av information 
som ges.  
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BILAGA 1 

CINAHL Databas 
MeSh termer som används i CINAHL var: type 2 diabetes mellitus, patients, knowledge, self-
care, management, education, behavior, complications och empowerment. När dessa ord 
söktes i databasen så uppkom det andra relevant ord som användes i sökningen.  
 
 MeSh termer:  Andra relevanta MeSh termer från 

CINAHL: 
 

1 Type 2 diabetes mellitus 1.a Diabetes mellitus, non insulin- 
dependent 
 

2 Patients 2.a Diabetic patients 
 

3 Knowledge 3.a  Health knowledge 
 

4 Self-care 
 

  

5 Management 
 

  

6 Education 
 

6.a Diabetes education 

7 Behavior 
 

  

8 Complications 
 

  

9 Empowerment   
 

 

Sökord Antal träffar efter peer- 
reviewed  
 

Valda artiklar 

1+ 2  0 0 
1.a + 2.a  202 2  Phillips (2007) 

    Vermeire et al. (2003) 
 

1+ 2+ 3 0 0 
1.a+ 2.a+ 3.a 13 1 Holmström & Rosenqvist, 

(2005) 
1.a + 3.a 30 0 

 
1+ 2+4 0 0 
1.a+ 2.a+ 4 18 1 Morris, Povey, & Street,  

(2005) 
  
 

1+ 2+ 5 0 0 
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1.a+ 2.a+ 5 0 0 
1.a+ 5 
 

0 0 

2.a+ 5 0 0 
 

1+ 2+ 6 0 0 
1.a+ 2.a+ 6.a 15 1 Adolfsson et al. (2008) 

 
1+ 2+ 7 0 0 
1.a+ 2.a+ 7 0 0 
1.a+ 7 10 1 Lawton et al. (2008) 
2.a+ 7 0 0 

 
1+ 2+ 8 0 0 
1.a+ 2.a+ 8 65 0 
1.a+ 2.a+ 3.a+ 8  3 0 

 
1+ 2+ 9 0 0 
1.a+ 2.a + 9 5 1 Stubbs (2007) 
1.a+ 9  8 0 
2.a+ 9 10 0 
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BILAGA 2  

PubMed databas 
MeSh termer som används i PubMed var: type 2 diabetes mellitus, patients, knowledge, self-
care, management, education, behavior, complications och empowerment. När dessa ord 
söktes i databasen så uppkom det andra relevant ord som användes i sökningen.  
 
 MeSh termer:  Andra relevanta MeSh termer från 

PubMed 
 

1 Type 2 diabetes mellitus   
 

2 Patients   
 

3 Knowledge 3.a  Health knowledge 
 

4 Self-care 
 

  

5 Management 
 

5.a Disease management 

6 Education 
 

  

7 Behavior 
 

  

8 Complications 
 

8.a Diabetes complications 

9 Empowerment   
 

Sökord Antal träffar Valda artiklar 
1+ 2 218 0 

 
1+ 2 +3 0 0 
1+ 2+ 3.a 8 0 

 
1+ 2+ 4 19 0 
   
1+ 2 + 5 0 0 
1+ 2+ 5.a 1 0 

 
1+ 2+ 6  40 0 

 
1+ 2+ 7  40 0 

 
1+ 2+ 8 45 0 
1+ 2+ 8.a 49  

 
1+ 2+ 9 0 0 
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BILAGA 3  

Artikelöversikt 

Författare 
År 
Land 
 

Titel 
 
Tidskrift 

Syfte Metod Resultat Bedömning 
av kvalitet 
enligt 
Willman, 
Stoltz och 
Bahttsevani 
(2006) 

Adolfsson, 
Eva, Starrin, 
Bengt, 
Smide, 
Bibbi & 
Wikblad, 
Karin. 
 
2008 
 
Sverige 

Type 2 diabetic 
patients 
experiences of 
two different 
educational 
approaches: A 
qualitative study 
 
International 
Journal of 
Nursing Studies 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
patientens 
upplevelse av att 
delta i ett program 
som gav rådgivning 
om DMT2.  
 

Kvalitativ metod, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
28 deltagare, 
Mellan 40 till 75 
årsålder. 

Att lära sig om 
DMT2 genom 
compliance och 
kontroll kunde 
begränsa 
patienternas 
förmåga att ta 
ansvar för sin 
sjukdom, medan en 
delaktig inlärning 
kunde bidra till att 
stärka patienternas 
förmåga att påverka 
samt delta i sin 
egenvård.  
 

Bra 

Holmström, 
Inger & 
Rosenqvist, 
Urban. 
 
2005 
 
Sverige 

Misunderstanding
s about illness 
and treatment 
among patients 
with type 2 
diabetes. 
 
Jornal of 
Advenced 
Nursing 
 

Syftet med studien 
var att belysa om 
patientens 
missuppfattningar 
om sin sjukdom och 
behandlingen. 

Kvalitativ metod, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
18 deltagare, 
mellan 40 till 80 
årsålder.  
 

Missuppfattningar 
om sjukdomen och 
dess behandling är 
vanlig 
förekommande 
bland personer med 
DMT2. 

Bra 
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Lawton, 
Julia, Peel, 
Elizabeth, 
Parry, 
Odette & 
Douglas, 
Margaret. 
2008 
Skottland 

Shifting 
accountability: A 
longitudinal 
qualitative study 
of diabetes 
causation 
accounts.  
 
Social Science 
and Medicine 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om patientens 
uppfattningar och 
förståelse om hur 
och varför de fick 
DMT2. 
 

Kvalitativ metod, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
20 deltagare, 
mellan 40 till 80 
årsålder. 

Patienternas 
uppfattningar om 
sjukdomens orsak 
samt att dessa 
uppfattningar 
väckte viktiga 
frågor omkring 
DMT2. 

Medel 

Morris, J., 
Povey, R. & 
Street, C. 
 
2005 
 
England 

Experiences of 
people with type 
2 diabetes who 
have changed 
from oral 
medication to 
self-administered 
insulin injections: 
a qualitative study 
 
Practical Diabetes 
International 

Syftet med studien 
var att belysa 
patientens 
omfattning och 
erfarenhet av att 
börja med 
insulinbehandling 
 
 
 
 

Kvalitativ metod, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
17 deltagare, 
Mellan 59 till 73 
årsålder 
 

Patienterna 
upplevde olika 
reaktioner samt 
hade olika 
uppfattningar om 
insulinbehandling. 

Bra 

Phillips, 
Anne. 
 
2007 
 
England 

Experiences of 
patients with type 
2 diabetes starting 
insulin therapy 
 
Nursing Standard 

Syftet med studien 
var att belysa om 
patientens 
upplevelse om att 
börja med 
insulinbehandling 

Kvalitativ Metod, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
8 deltagare 
Mellan 49 till 72 
årsålder. 
 

Patienterna hade en 
bättre förståelse för 
DMT2 när de 
började med 
insulinbehandling 
och även att de var 
villiga att dela sin 
kunskap med andra. 
 

Medel 

Stubbs, 
Margaret. 
 
2007 
 
England 

Empowerment in 
middle-aged 
people with 
diabetes: The 
importance of 
working 
relationships. 
 
Journal of 
Diabetes Nursing 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
om 
livsstilförändringar 
och kontroll av 
DMT2 och vilken 
typ av vård dessa 
personer ansåg att 
de behövde för att 
förbättra hantering 
av sjukdomen. 

Kvalitativ metod, 
med 
fenomenologisk 
ansats. 
 
21 deltagare 
Mellan 40 till 65 
årsålder. 
 
 
 

Resultatet visade 
faktorer omkring 
individens kunskap 
som kunde främja 
eller hindra 
individens 
motivation att 
kontrollera sin 
sjukdom.  

Bra 
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Vermeire, 
Etienne, 
Van Royen, 
Paul, 
Coenen, 
Samuel, 
Wens, 
Johan & 
Denekens, 
Joke. 
 
2003 
 
Belgien 

The adherence of 
type 2 diabetes 
patients to their 
therapeutic 
regimens: a 
qualitative study 
from the patient’s 
perspective. 
 
Practical Diabetes 
International 
 

Syftet var att belysa 
om patientens 
DMT2 uppfattning, 
vårdrelation till 
vårdgivaren samt 
svårighet att följa 
behandlingen.  
 

Kvalitativ metod, 
fenomenologisk 
ansats. 
 
 
46 deltagare, 
Mellan 40 till 80 
årsålder. 

Resultatet visade 
individens 
förståelse för 
sjukdomen, 
kvaliteten mellan 
vårdgivare/individ 
kommunikation 
samt att kvaliteten 
på den 
informationen som 
individen fick var 
viktig för 
individens 
följsamhet till 
DMT2 behandling.  

Bra 
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BILAGA 4 

Innehållsanalys 
 
Meningsenhet Kondensering Kodord Kategori Subkategori 

 
Some described 
have changed 
their behavior, 
i.e changing 
diet, increasing 
physical 
activity, 
beginning to 
monitor blood 
glucose and 
losing weight, 
checking their 
shoes for gravel 
or visiting the 
chiropodist 
regularly. 
 

Några beskrev att 
de hade ändrat 
beteende, som 
diet, ökning av 
fysiks aktivitet, 
blodsockerkontroll 
och 
viktminskning, 
kontroll av fötter 
och besökt till 
fotvård. 

Kunskap som 
bidrar till 
förändring i sitt 
beteende. 

Tillfredställande 
kunskap 

Kunskap om 
egenvård och 
livsstil 

Inadequate 
education may 
have been 
given by the 
information 
conveyed 
poorly. 
 

Otillräcklig eller 
dålig information 
som ges av 
vårdgivare. 

Brist på 
information. 

Vårdrelationens 
betydelse för 
personens 
kunskap 

Information 
som påverkar 
individens 
kunskap om sin 
sjukdom 

The patients 
began to 
understand 
what the 
disease was 
about and how 
diet, physical 
activity and 
blood glucose 
interacted. 
 

Förståelse om 
diabetes och 
samspel mellan 
kost, motion och 
blodsocker. 

Kunskap om 
behandling 

Tillfredställande 
kunskap 

Kunskap om 
egenvård och 
livsstil 

The threat of 
complications 
was always in 
the back of 
patients minds, 
specially foot 
and eye 

Behandling av 
komplikationer 
var omtänkt 
speciellt gällande 
fot och ögon 
komplikationer. 

Betydelse av 
sjukdomens 
komplikationer 

Tillfredsställande 
kunskap 

Kunskap om 
komplikationer 
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complication.  
 
The patients did 
not understand 
how the 
composition of 
a meal affected 
their blood 
glucose values. 
 

Patienter förstår 
inte hur måltiden 
kunde påverka 
deras blodsocker. 

Kunskapsbrist 
gällande 
måltider och 
blodsocker 

Bristfällig 
kunskap 

Bristfällig 
kunskap om 
diabetes 
egenvård 

While she 
continued to 
talk about 
needing to lose 
weight she also 
highlighted her 
competing love 
of food, and her 
enjoyment of 
eating 
takeaways most 
nights and 
“having what I 
want” 

Patienten pratade 
om att behöva gå 
ner i vikt, men 
betonade sin 
passion för mat, 
särskilt hämtmat 
på kvällarna 

Kunskap om 
viktminskning 
men non 
compliance till 
behandling 

Tillfredsställande 
kunskap 

Individen har 
kunskap om 
behandling men 
följer inte 
riktlinjer 
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BILAGA 5 

Kvalitetsbedömningsmall 

 

 

 

 


