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ABSTRAKT 
 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av världens vanligaste ämnesomsättningssjukdomar. WHO 
uppskattar att 180 miljoner människor världen över lider av sjukdomen i någon form. En 
siffra som beräknas fördubblas fram till år 2030. Socialstyrelsen menar att det övergripande 
målet för behandling är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer med bibehållen 
fysisk och psykisk hälsa. Vidare bör vårdpersonal ha en väl integrerad kunskap om olika 
aspekter av sjukdomen samt arbeta för en god kontinuitet i vården. Syftet med studien var att 
beskriva individens upplevelser av att leva med diabetes typ 2. Metoden som användes var 
en litteraturstudie med artikelgranskning och innehållsanalys där fokus lades på det manifesta 
innehållet. Resultatet formulerades i fem kategorier; upplevelser av sjukvårdens bemötande, 
upplevelsen av tillgång till information och handledning, hantering av sjukdomen, 
upplevelser angående kosthållningen och tankar angående framtiden. Slutsatsen är att 
diabetesvården bör individanpassas samt vara av god kontinuitet. Vidare framkom det av 
resultatet att det finns olika sätt att hantera sjukdomslidandet. Gemensamt för samtliga typ 2 
diabetiker tycks vara att de behöver stöd från hälso- och sjukvården.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, litteraturstudie, livsvärld, möte, upplevelser  
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INLEDNING 
 
Under våra verksamhetsförlagda studier och på våra ordinarie arbetsplatser inom vården har 
vi träffat många individer som bär på sjukdomen diabetes typ 2. Vår erfarenhet är att 
målsättningen med diabetesvården kan skilja från individ till individ. Vidare kan det vara 
skillnader mellan olika vårdgivare som t.ex. landsting, kommun eller privata uppdragsgivare.  
Genom att fördjupa oss inom området hoppas vi kunna få ökad förståelse för denna 
patientgrupp i vårt kommande arbete som sjuksköterskor. 

 

BAKGRUND 
 

Världshälsoorganisationen (WHO, 2009) uppskattar att mer än 180 miljoner människor 
världen runt lever med diabetes i någon form. De anser att denna siffra kommer att 
fördubblas till år 2030. Under år 2005 uppskattades dödsfallen relaterade till diabetes att stiga 
till över en miljon personer världen runt. 

Sjukdomen som tidigare benämndes ”vuxen diabetes” (Votey & Peters , 2008 a) kryper i 
dagens moderna samhälle allt längre ner i åldrarna på grund av bland annat fetma och fysisk 
inaktivitet.  Medicinskt sett karaktäriseras diabetes typ 2 av en perifer insulinresistans, dvs. 
att insulinkänsligheten i muskel – och fettcellerna är nedsatt. Detta med en samtidig defekt i 
insulinproduktionen, vilken varierar i svårighetsgrad. För att sjukdomen ska kunna utvecklas 
krävs att båda ovanstående tillstånd föreligger. Alla överviktiga individer har ökad 
insulinresistans, men endast de individer som även har en bristande förmåga att kunna 
producera mer insulin utvecklar sjukdomen. Vidare kan det konstateras att ungefär 90 % av 
de som utvecklar sjukdomen lider av övervikt i varierande grad. Det framkommer även att 
diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som kräver långvarig sjukvård och väldigt stora 
resurser både för att begränsa förekomsten av förödande komplikationer, men även för att 
behandla redan uppkomna. Komplikationer som kan uppstå är t.ex. ökad risk för infektioner, 
skador på ögonen, på njurarna, på nervcellerna i hela kroppen samt makrovaskulära skador. 
Vidare leder diabetes typ 2 vid långvarig sjukdom ofta till blindhet och amputationer av nedre 
extremiteter. Det har visat sig att individer som har låg utbildning och låga inkomster oftare 
drabbas av sjukdomen. Dock finns det inga märkbara skillnader i prevalens bland könen. 
Många patienter är symptomfria under flera år och därmed blir de inte diagnostiserade i tid, 
vilket kan leda till förvärrade problem (a.a). 

Vidare visar Votey och Peters (2008 b) i en annan reviewartikel som handlar om sjukdomens 
behandling att flertalet individer är kost och tablettbehandlade. Vid svårare fall av sjukdomen 
är insulinbehandling indicerat. Målsättningen med behandlingen av diabetes typ 2 är att sänka 
insulinresistensen och att öka funktionen hos de i bukspottkörteln insulinproducerande 
betacellerna. Vid svårare fall och vid inadekvat resultat kan en kombination av Metformin 
(tablettbehandling) och insulin användas. Behandlingen sker oftast inom primärvården (a.a). 

 
Mötet med sjukvården 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer (1999) för behandling av diabetes anges det att för att uppnå 
en helhetssyn och kvalitet i diabetesvården bör alla patienter ha tillgång till ett vårdteam. 
Vidare anges att det krävs ett lagarbete där den personen med diabetes står i centrum. 



2 
 

Vårdteamet bör ha en väl integrerad kunskap om olika aspekter av sjukdomen samt 
personkontinuitet. Vid ett väl fungerande teamarbete integreras de olika perspektiven 
(medicinskt, psykologiskt, socialt, pedagogiskt) på ett för patienten ändamålsenligt sätt. 
Vidare menar Socialstyrelsen (1999) att det övergripande målet för behandling av all diabetes 
är att förhindra akuta och långsiktiga komplikationer, med bibehållen hög fysisk och psykisk 
livskvalitet för patienten.  

Wikblad (1991) framhåller att utbildning och stöd till patienter gällande hantering av 
livsföringen är viktiga mål i diabetesvården. Studien visar att patienter ofta inte upplever att 
det finns någon riktig dialog mellan patient och vårdgivare. En del intervjupersoner angav att 
vissa problem undveks och att vissa mål och råd från sjukvården var orealistiska. Allt för ofta 
låg fokus på läkemedel, laboratorieresultat samt olika medicinsktekniska aspekter. En del 
patienter upplevde ofta att de blev objektifierade och inte sedda som mänskliga individer. 
Många patienter önskade djupare diskussioner om hur det är att leva med sjukdomen och hur 
den på bästa sätt hanteras.  

I en senare studie gjord av Hörnsten (2004) som handlar om patienters och sjuksköterskors 
perspektiv på diabetesvården visade det sig att sjuksköterskor ofta ser sin egen kunskap om 
sjukdomen som mer värdefull än individernas erfarenheter och upplevelser av densamma. 
Vidare beskriver Hörnsten (2004) sjuksköterskornas känsla av att inte behövas vilket i sin tur 
kan påverka deras förhållande till patienterna. Sjuksköterskorna i studien beskrev att de var 
mer bekväma när patienten intog en underordnad roll, de uttryckte tvivel angående ett 
förhållningssätt där patienten och sjuksköterskan är mer jämställda. För att kunna erbjuda en 
bra diabetesvård menar Hörnsten (2004) att det är av stor vikt att vårdpersonalen sätter sig in 
i patientens tankar om hans/hennes liv och sjukdom. Om fokus läggs på att beakta individens 
upplevelser av att vara sjuk kanske behandling och samarbete mellan patient och vårdgivare 
kan optimeras, vilket i sin tur leder till ett minskat lidande för individen. 

Livsvärldsperspektiv 
För att som sjuksköterska kunna förstå patientens verklighet måste begreppet livsvärld tas i 
beaktning.  Livsvärldsperspektivet definieras enligt Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud 
och Fagerberg (2003) som att människans vardagsvärld samt dagliga tillvaro står i fokus. 
Livsvärldsperspektivet innebär att ha förståelse för världen så som den uppfattas av enskilda 
människor. Vidare hävdar Dahlberg m.fl. (2003) att med livsvärlden som utgångspunkt i 
vårdandet behövs ett förhållningssätt där patientens upplevda och omfattande värld hamnar i 
centrum. Genom att använda sig av en livsvärldsansats i vårdandet betonas människors 
upplevelser och erfarenheter, det vill säga att i det praktiska kliniska arbetet innebär en 
livsvärldsansats att fokus ställs på hur individen erfar sin hälsa, sitt lidande, sitt välbefinnande 
eller sin vård.  

Bengtsson (1998) menar att det inte i korthet går att fastställa livsvärlden, men vad som gör 
att den är av betydelse att fokusera på är att den tar sin utgångspunkt i den konkreta värld som 
vi människor lever i och som vi känner från vårt dagliga liv. I sjuksköterskans fall innebär 
detta verkligheten i vårdandet. Denna verklighet är komplex och det är viktigt att 
utgångspunkten från början inte är reducerad eller förvanskad, för då är det inte möjligt att 
minska avståndet mellan den verklighet som människor lever i och den vetenskapliga 
kunskapen om densamma. Vidare menar Bengtsson (1993) att en vetenskap som tar avstånd 
från livsvärlden riskerar att förlora förtroende. En vetenskap som har förlorat kontakten med 
livsvärldsperspektivet förlorar snart sin betydelse för vanliga människor. Därför är det av 
yttersta vikt att belysa livsvärlden hos personen som lever med sjukdomen.   
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Travelbee (1971) menar att ordet patient är en stereotyp kategori, det finns egentligen inga 
patienter utan bara mänskliga individer i behov av omvårdnad och assistans av andra 
människor som kan ge denna service. Vidare belyser hon att även sjuksköterskor är 
mänskliga individer, det enda som skiljer dem från ”patienterna” är att de besitter en speciell 
kunskap som gör att de kan hjälpa individer att förebygga sjukdom, återfå hälsa, finna 
mening i sin sjukdom och upprätthålla maximal hälsa. 

” Nursing is the interpersonal process whereby the professional nurse practioner assists an 
individual, family, or community to prevent or cope with the experience of illness and 
suffering, and if necessary, to find meaning in this experiences.”  (Travelbee, 1971, s.7) 

Sjukdom och lidande är upplevelser och det är av yttersta vikt att sjuksköterskan förstår att 
sjukdom är en mänsklig upplevelse. Vidare menar Travelbee (1971) att det inte är tillräckligt 
att fokusera på medicinsk problematik utan hon menar att för att få till stånd en riktig vård 
måste sjukdomen förstås som en upplevelse som genomlids av en människa.  Att vara sjuk 
kan innebära upplevelser av såväl fysiska symptom som en oerhörd blandning av känslor där 
individen kan uppleva hur skör en människa egentligen är. Varje interaktion med en sjuk 
person ger möjligheter för sjuksköterskan att lära känna individen. Därigenom kan 
omvårdnadsbehoven fastställas och en mellanmänsklig relation etableras. Det vill säga att 
sjuksköterskan använder sina ämneskunskaper till att identifiera patienternas 
omvårdnadsbehov samt för att fastställa hur dessa på bästa sätt ska kunna tillgodoses. Att 
vara sjuk och att lida innebär för individen att uppleva alla känslor som sjukdomen bär med 
sig och att som person förändras som människa. Sjukdom och lidande menar Travelbee 
(1971) är känslor som av den enskilde upplevs som ensamma. Det vill säga att individen är 
ensam i sitt lidande och därmed är det svårt för densamme att förklara vad som upplevts. 
Individen försöker alltid att förklara upplevelserna av sjukdom och lidande inför sig själva 
och därigenom söka en förklaring för varför de drabbats av tillståndet.    

Eftersom WHO (2009) menar att antalet personer med diabetes kommer att öka kraftigt i 
framtiden och eftersom både Wikblad (1991) och Hörnsten (2004) i sina studier visar på 
problem inom diabetesvården, är området av intresse att studera ur ett perspektiv där 
individen står i fokus. Eftersom ett ökat antal individer med olika livsföreställningar kommer 
att komma i kontakt med sjukvården kommer vårdpersonal att behöva ökad kunskap om olika 
individers varierande upplevelser angående sjukdomen.  

SYFTE 
 

Syftet med studien var att beskriva individens upplevelser av att leva med diabetes typ 2, med 
fokus på följande två frågeställningar: 

- Hur upplever individen mötet med sjukvården? 

- Hur upplever individen det att leva med sjukdomen? 

METOD 
 

Examensarbetet är genomfört som en litteraturstudie med kvalitativ ansats. Forsberg och 
Wengström (2008) definierar att syftet med en litteraturstudie är att beskriva kunskapsläget 
inom ett visst område eller att göra en beskrivande bakgrund som motiverar att en empirisk 
studie görs. Anledningen till att en kvalitativ studie gjordes var att vi ville belysa individens 
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egna upplevelser av att leva med sjukdomen diabetes. Forsberg och Wengström (2008) menar 
att den kvalitativa ansatsen fokuserar på att tolka och skapa mening och förståelse för 
människans subjektiva upplevelse av omvärlden. Vidare menar de att inom kvalitativ 
forskning betonas människans upplevelse av t.ex. ett fenomen i sitt sammanhang.  

Datainsamling 
Datainsamlingen genomfördes genom sökningar i databaserna Medline, Cinahl, PsycInfo, 
Pubmed och Elin samt även genom manuell sökning i för syftet relevant litteratur, t.ex. 
tidigare publicerade examensarbetens referenslistor. Sökorden som kom att användas var 
diabetes typ 2 och upplevelser eftersom att dessa sökord antogs passa bäst till det valda syftet. 
Sökorden översattes till engelska och i de fall det var möjligt även till MESH-termer eller 
Cinahl Headings, för en mer detaljerad översikt se bilaga 1.  

Inklusionskriterierna som valdes var att alla studier skulle ha en kvalitativ ansats. Endast 
studier från och med år 1999 inkluderades pågrund av att endast aktuell forskning var 
intressant. Studierna skulle handla om vuxna personer, dvs. personer över 18 år. Både män 
och kvinnor inkluderades. Vidare gjordes ingen urskiljning av vilket land studierna var 
genomförda i eller vilken folkgrupp som artiklarna handlade om. Språket var begränsat till 
svenska och engelska. Både artiklar som behandlade tablett- och insulinbehandlad diabetes 
typ 2 inkluderades. 

De exklusionskriterier som användes vid insamlandet av materialet var studier av medicinsk 
karaktär. Studier av medicinsk karaktär definierades som studier som hade huvudfokus på 
medicinska aspekter istället för personliga upplevelser. Även studier som uppenbart inte 
passade vårt valda syfte exkluderades. 

Vid sökningen i databaserna och genom den manuella sökningen valdes totalt femton stycken 
studier ut till vidare genomläsning. Tillvägagångssättet för att välja ut studier i första steget 
vid sökningarna i databaserna gick till på följande vis; titel och abstract gicks igenom ytligt 
för att se om studien var relevant för syftet och frågeställningen. I de fall studierna verkade 
passa till arbetet gick de vidare till att kvalitetsbedömas.  

Kvalitetsbedömning av artiklarna genomfördes med hjälp av protokoll för 
kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod utarbetat av Willman, Stoltz och 
Bahtsevani (2006). För att få ytterligare vägledning och någon form av gräns för vilka studier 
som skulle inkluderas räknades en ungefärlig procentsats ut för varje studie baserat på det 
antal kriterier i formuläret som uppfylldes. Carlsson och Eiman (2003) menar att studiers 
kvalitet kan delas upp i tre olika kategorier där grad I motsvarar 80 %, grad II motsvarar 70 
% och grad III motsvarar 60 %. De menar att det krävs 60 % för att en studie ska vara av 
tillräckligt god kvalitet för att kunna ingå i det slutliga resultatet. I kvalitetsbedömningen 
användes en modifierad variant av Willman mfl (2006). De kriterier som ströks från 
originalet var; råder datamättnad, råder analysmättnad, genereras en teori, samt de kriterier 
som inte kunde graderas i ”ja” eller ”nej”. För reflektioner angående strykning av kriterier se 
metoddiskussion. Kriterierna poänggavs inte utan endast ”ja” eller ”nej” användes för att 
räkna ut procentsats, därför sattes den högre gränsen på 80 % som lägsta nivå för att studier 
skulle kunna inkluderas i vårt resultat.  Efter denna procedur kvarstod åtta stycken studier 
som passade det valda syftet bra nog och hade tillräcklig kvalitet. Dessa kom att ingå i 
resultatet, (se bilaga 2). 
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Analysförfarande 
 

Inledningsvis lästes både Graneheim och Lundmans (2004) och Burnards (1996) tolkningar 
av kvalitativa innehållsanalyser, se metoddiskussion för närmare reflektioner. 

Analysarbetet kom slutligen att inspireras av Graneheim och Lundmans (2004) exempel för 
kvalitativt analysarbete, där vi fokuserade på det manifesta innehållet, dvs. vi lade vikten på 
vad som sades av intervjupersonerna och personlig tolkning av innehållet begränsades så 
långt det var möjligt. Tillvägagångssättet gick till på följande sätt: 

För att få en helhetsbild lästes texten som utgjorde grunden för analysen igenom. Därefter 
identifierades tillsammans meningsbärande enheter, dessa meningsbärande enheter 
markerades sedan i texten med överstrykningspenna.  En meningsbärande enhet definieras av 
Graneheim och Lundman (2004) som ord, meningar, eller paragrafer som är relaterade till 
varandra genom sitt innehåll. Vidare kondenserades samtliga utvalda meningsbärande enheter 
i syfte att korta ned texten men ändå behålla hela det väsentliga innehållet. Därefter kodades 
de kondenserade enheterna tillfälligt med bokstäverna A till E för att vi lättare skulle se 
sammanhanget. Graneheim och Lundman (2004) definierar en kod som en etikett på en 
meningsbärande enhet. Under hela analysprocessen fördes en ständig diskussion angående 
arbetet, där det reflekterades över oklarheter som uppstod. Samtliga utvalda meningsbärande 
enheter, kondenseringar, kodningar och kategorier infördes i en tabell för att en god översikt 
av materialet skulle erhållas. Skapandet av subkategorier valdes bort för att få en enklare 
översikt över materialet. 

Slutligen formulerades fem kategorier som kom att ingå i det slutliga resultatet. Vidare menar 
Graneheim och Lundman (2004) att en kategori syftar på att sammanföra flera olika koder 
som har ett liknade innehåll, men som samtidigt skiljer sig från innehållet i andra kategorier.   

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys. 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Kategori 

Sometimes when I go to the 
doctor I find that I have got 
to remind them or tell them 
what has happened.  

Naithani, Guilliford och 
Morgan (2006) s.123 

Ibland hos doktorn 
måste jag påminna dem 
om mina problem. 

A  Upplevelser av 
sjukvårdens bemötande 

'When you go onto insulin 
you take your diabetes more 
seriously. 

Phillips (2007) s.39 

När du börjar med 
insulin blir det mer 
allvar. 

C Hantering av 
sjukdomen 
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RESULTAT 
 

Genom innehållsanalysen formulerades följande kategorier som användes som rubriker i 
resultatredovisningen: upplevelser av sjukvårdens bemötande, upplevelsen av tillgången till 
information och handledning, hantering av sjukdomen, tankar och upplevelser angående 
kosthållningen, samt tankar angående framtiden. I samtliga studier har olika aktörer inom 
vården nämnts såsom sjuksköterskor, läkare och övrig personal. För enkelhetens skull 
kommer vi att benämna samtliga som vårdpersonal. Vidare kommer vi även att använda 
begreppet patient istället för individ eftersom studierna är skrivna utifrån detta synsätt. 

 

Upplevelser av sjukvårdens bemötande  
Enligt en studie av Naithani, Guilliford och Morgan (2006) framkom det att patienterna 
värderar kontinuitet i vården högt. Patienterna upplevde att det var bäst att alltid träffa samma 
vårdpersonal och att ha en fortgående dialog med honom/henne. I de fall patienten träffade 
samma vårdpersonal fanns en känsla av att var ihågkommen och igenkänd.   

“Personally I think it’s a good thing to see the same person, they know your 
problems, if you’ve had a problem before it will be fresh in their minds …” 
s.123 

 

Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2007) visade att patienter upplevde att det var av 
vikt att sjukvårdspersonalen såg dem som unika individer samt att de tog sig tid att lyssna. 
Vidare gjorde känslan av att känna sig sedd och ihågkommen vid besök hos sjukvården att ett 
klimat av förtroende mellan patient och vårdgivare skapades. Därmed blev relationen som ett 
stödjande förhållande som underlättade det dagliga livet för patienterna.  

Det framkom även i en studie av Penckofer, Eswing Ferrans, Velsor-Fredrich och Savoy 
(2007) att det förekom frustration och ilska i förhållandet mellan patient och vårdgivare när 
vårdpersonal antog ett predikande förhållningssätt, vilket hade en negativ inverkan på 
patienternas syn på sjukvården. Detta i sin tur ledde till en minskad kvalitet i mötet med 
vårdgivaren. 

“My previous doctor . . . every time we would spend 45 minutes—it was like the 
rosary. He would start in—you know that eventually if you don’t do something 
then they’re going to cut your legs and they’re going to do this and they are 
going to do that. I almost had it memorized. He would say the same old thing. . . 
. Instead of saying how can we take care of some of these things and encourage, 
it was the same old thing.” s.685 

 

Upplevelsen av tillgången till information och handledning 
Enligt Gillibrand och Flynn (2001) framkom det att många patienter upplevde missnöje med 
den information de hade för tillfället angående sjukdomen. De menade även att kvalitén och 
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mängden på denna information bristfällig. Detta påverkade i sin tur hur patienterna hanterade 
sin sjukdom.  

 ”Well at that time they didn't tell me anything about it really and all 
they did was to say well ….we'll give you a diet sheet”. s. 505 

 

Hörnsten, Sandström och Lundman (2003) hävdar i sitt resultat att patienter vill kunna lita på 
och sätta hopp till att andra tar över när de själva inte längre klarar av att hantera sin situation 
på egen hand. Med andra menar de allt från släktingar till gud, sjukvårdspersonal och 
samhället som helhet.  

I en studie gjord bland ursprungsbefolkningen i Kanada (Hernandes, Antone & Cornelius, 
1999) framkom det att den generella uppfattningen var att vårdpersonal som inte själva hade 
diabetes inte kunde förstå hur det är att leva med sjukdomen.  

”From what I´ve experienced, I think nobody would really understand unless 
they went through it themselves. . . . I think a person doesn´t really know 
anything really understand it unless it´s happened to them..; and, .I´m not 
putting nurses down or CHRs or anyone in the health field. Do they really know 
what it´s like to live in a diabetic´s world? No..” s. 225 

 

Det framkom att information och handledning från en person som själv led av sjukdomen 
uppfattades som mer tillförlitligt än om samma sak kom från en person som inte hade samma 
erfarenhet.  En annan kommentar var att det var bäst att ha någon som känner till känslorna 
eftersom de har erfarenheten och vet vad som ska sägas på ett uppmuntrande sätt i stället för 
att komma med ”pekpinnar” (Hernandez m.fl., 1999). 

Det framkom i en studie av Edwall, Hellström, Öhrn och Danielsson (2007) att när 
vårdpersonalen var lättillgängliga och flexibla samt gav snabba svar på eventuella frågor 
uppskattades detta som väldigt positivt av patienterna.  

 

Hantering av sjukdomen 
Det framkom att det fanns två olika typer av människor som hanterade sin sjukdom på olika 
sätt.  En del personer klarade av att leva med sjukdomen utan att låta den påverka livet 
emedan andra fann sjukdomen som mer problematisk och oroande. Enligt Penckofer, Eswing 
Ferrans, Velsor-Fredrich och Savoy (2007) upplevde ett flertal patienter känslor av stress, 
oro, depression och ångest i samband med sjukdomen. Det framkom även känslor av ilska 
och vrede att just ”jag” hade drabbats. Många upplevde även att sjukdomen begränsade deras 
liv, då den inkräktade på samtliga områden i det dagliga livet. 

“I don’t do half of the things I used to do. . . . You can’t go on vacations with 
people like you used to because you can’t keep up with them. . . . So I stay home 
a lot. So then the depression—the whole circle starts again.” s.684 

 

Whittemore, Chase, Mandle och Roy (2002) kom fram till att alla deltagare i studien 
upplevde att få diagnosen som mycket allvarligt. Det fanns känslor av rädsla i samband med 
problem med insulin, blodsockernivåer, komplikationer, dålig hälsa och risken för att avlida. 
Vidare menar Phillips (2007) i sin studie att när patienter pågrund av förvärrad diabetes var 
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tvungna att börja med insulinbehandling tog de sjukdomen på mycket större allvar och 
uttryckte mer oro över sitt tillstånd. 

Vissa patienter hade stor oro och sjukdomen i ständig baktanke så förekom det patienter som 
inte reflekterade över den lika mycket. Hernandez, Antone och Cornelius (1999) kom fram 
till att en del patienter efter en tid med sjukdomen utvecklade en syn som innebar att de inte 
längre såg sjukdomen som ett lika stort handikapp som tidigare. De upplevde att sjukdomen 
blev en naturlig del av livet. De flesta aspekter av sjukdomen hade blivit så integrerade i 
vardagen att de skedde automatiskt utan att patientens liv påverkades nämndvärt.  

Gillibrand och Flynn (2001) menade även att patienter utryckte känslor av accepterande av 
det oundvikliga. Därigenom organiserade de sina liv så att sjukdomen blev en naturlig del av 
vardagen. 

  “I don't let the diabetes worry me and I don't let it affect me. You've 
got to see it as a battle, where if you let it win it will rule your life. 
I just get on with it. I mean at first it was a worry, but you soon 
learn to cope. You have to don't you or it will take over. I don't 
think there's any point in letting things get on top of you is there?” s. 506 

 

En annan patient i samma studie sa följande: 

 ”You get used to diabetes over time the longer you have it.” s 506 
 

Gillibrand och Flynn (2001) menade vidare att ju längre en person hade haft sjukdomen desto 
bättre strategier utvecklade personen för att kunna hantera sin sjukdom och sitt vardagliga liv. 

Enligt Philips (2007) upplevde en del patienter starkt obehag inför att börja med 
insulinbehandling, men det framkom samtidigt att när patienterna väl hade påbörjat 
insulinbehandling var det inte lika skrämmande som de tidigare trott att det skulle komma att 
bli. Ett flertal upplevde även att det var viktigt med stöd från andra diabetessjuka samt 
anhöriga.   

 
Upplevelser angående kosthållning 
 
Av vad som framkom från en studie gjord av Whittemore, Chase, Mandle och Roy (2002) var 
begränsningar i kosthållningen ett stort problem för en del patienter.  Många angav att de 
kände extrem frustration över att det skulle behöva göras ändringar i dieten. Tillfredsställelse 
diskuterades ofta och ett flertal patienter tyckte det var svårt att leva upp till den nya 
kosthållningen eftersom de inte kände sig tillfredställda när de inte kunde äta sina vanliga 
favoriträtter och desserter. Vidare upplevde många dåligt samvete när de gav efter för sina 
begär. Först upplevdes känslor av tillfredsställelse men efter en stund övergick känslorna till 
dåligt samvete. 
 
 ”I ate dessert and things I shouldn’t eat and then the 

next day I felt sorry...You are hurting yourself.” s. 22 
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Ett sätt att hantera frestelsen var undvikande av situationer som kunde innebära svårigheter 
att stå emot. Detta i sig kunde ha en negativ inverkan på livskvaliteten.  
 
 ”Here I am doing what they tell me to do and I’m 

hungry all of the time...and the weight was not coming 
off...It seemed like it was too drastic...To me, it 
was inhumane to be that low (calories). [I’d] come 
back home crying and either eating more food or 
just try to get rid of that hunger I was having...I was 
hungry and felt like a pig”. s. 21 
 
 

Det framkom att efter en tidsperiod lärde sig en del patienter att hitta en balans i livet, de 
tänkte inte längre på kosten i samma utsträckning som förr. En del av 
undersökningspersonerna kunde t.ex. äta en kaka ibland men ändå känna sig tillfreds med sin 
livsstil (Whittemore m.fl, 2007) 
 
  
Tankar angående framtiden 
 

Även om det rådde delade meningar angående hanterandet av sjukdomen mellan studierna 
ovan, var det vanligt förekommande med oro inför framtiden hos många patienter. Penckofer, 
Eswing Ferrans, Velsor-Fredrich och Savoy (2007) menade att många kvinnor upplevde stark 
oro inför framtida komplikationer och eventuell förlust av arbete. En del kvinnor uppgav att 
de var missnöjda med sina arbeten, men de vågade inte säga upp sig och byta arbetsplats på 
grund av rädsla för att inte kunna bli nyanställd pågrund av sin sjukdom. 

“Sometimes worrying about whether or not I am going to develop 
complications. You know loss of limbs, things of that sort . . . .My grandmother 
has diabetes and I look at all the complications that she has . . . .” s. 685. 

 

Whittemore, Chase, Mandle och Roy (2002) menar i sitt resultat att en del patienter upplevde 
en hotbild även om sjukdomen i sig inte hade några uppenbara symtom. Hotet motiverade 
ofta patienterna till att lära sig mer om sjukdomen och denna lärdom kunde visa på att det 
fanns hopp om en god framtid om patienten i fråga skötte sin diabetes på ett bra sätt. 

“I was scared to death. This is much more worse in 
my head than my heart attack was...This is much 
more serious because it is silent and deadly... If I was 
younger, I might say “Pfft, it’s not that important.” 
Well, it is important. At 64, maybe I’ve got 20 years 
to go but I want to make the most of those 20 years. 
Because in 20 years my grandchildren will be married 
and I’ll have great-grandchildren. I want to see 
them. They need to know their granny” s. 21 
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Whittemore m.fl (2002) menade att en viss känsla av sårbarhet inför sjukdomens 
allvarlighetsgrad kan vara en motiverande faktor för att sköta sin diabetes så att god hälsa 
bibehålles även i framtiden.  

DISKUSSION  
 
Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva individens upplevelse av att leva med diabetes typ 2. 
Eftersom arbetes fokus skulle ligga på upplevelser visade sig en litteraturstudie vara ett bra 
val av tillvägagångssätt. Inklusionskriterierna var begränsade till svenskspråkiga eller 
engelskspråkiga vetenskapliga studier med kvalitativ ansats. Endast studier på engelska 
hittades i databaserna och genom den manuella sökningen. Att samtliga studier som vårt 
arbete bygger på var på engelska anses ha varit positivt pågrund av att hela materialet blev 
enhetligt. Det kan ha blivit vissa misstolkningar vid översättning från engelska till svenska, 
men detta torde inte ha påverkat resultatet nämnvärt. Vidare gjordes ingen skillnad vid vilket 
land studierna var genomförda i, inte heller vilken folkgrupp de handlade om. Detta anses 
inte ha haft en negativ inverkan eftersom syftet med vår studie endast var att beskriva 
personliga upplevelser. Visserligen kan upplevelser skilja sig mellan olika kulturer (Helman, 
2007) men det är även av intresse att ha insikt i andra kulturers synsätt eftersom vi lever i ett 
månkulturellt samhälle. Detta anses inte ha påverkat det slutliga resultatet. 

Eftersom årtalet på artiklar som skulle ingå i studien begränsades till att vara från år 1999 och 
framåt anses studien vara av relativt aktuell standard. Flertalet intressanta studier under 
sökprocessen anses ha fått avfärdas pågrund av denna begränsning. Hade dessa studier 
inkluderats i arbetet hade fler intressanta fynd kunnat genereras och därigenom kunde det 
slutliga resultatet sett annorlunda ut, men hade då inte räknats som tillräkligt aktuellt. 

Valet av databaser var relevant för studien eftersom dessa databaser innehåller en stor mängd 
vårdvetenskaplig forskning. Sökorden som användes ansågs väl passa till det valda syftet. 
Enligt Willman m.fl (2006) är det inte tillräckligt att endast använda ett sökord i sökningar 
efter studier. De menar vidare att den Booleska operatorn OR breddar sökningarna och att 
operatorn AND ger ett mer avgränsat sökresultat. Sökorden kombinerades endast med 
operatorn AND på grund av att ett mer begränsat och översiktligt sökresultat var önskat, hade 
andra Booleska termer använts som OR och NOT hade resultatet givetvis blivit annorlunda. 
Det anses att på den nivå arbetet gjordes på, var det tillräckligt att endast använda operatorn 
AND. Det förekom även manuella sökningar och detta genererade i sin tur tre användbara 
studier. I databasen CINAHL valdes inga studier ut till att inkluderas i arbetet, detta berodde 
på att vissa studier fanns tillgängliga i Pubmed. Sökningar genomfördes i båda databaserna 
eftersom det kan finnas vissa variationer av tillgängliga studier.  

Även att sökningar genomfördes i samtliga ovanstående databaser samt manuella sökningar, 
blev resultatet endast totalt femton stycken artiklar som i en första granskning verkade passa 
syftet. Av dessa valdes åtta stycken ut efter en ytterligare granskning. Även att antalet artiklar 
var sparsamt anses det genomförda arbetet vara relativt väl underbyggt för den aktuella nivån. 
En av artiklarna som användes i arbetet var en studie av teorigrundande karaktär. Trots detta 
faktum behandlades den som alla övriga inkluderade studier eftersom den belyste individens 
upplevelser på ett bra sätt.  

För att kvalitetsbedöma det insamlade materialet användes formuläret utarbetat av Willman 
m.fl. (2006). Vissa modifikationer gjordes av formuläret för att det bättre skulle passa nivån 
på arbetet som skulle genomföras. De frågor som ströks var; råder datamättnad, råder 
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analysmättnad, genereras en teori samt alla frågor som krävde längre utlägg. 
Kvalitetsbedömningen som gjordes med det modifierade formuläret anses väl ha belyst 
kvalitén på det insamlade materialet, samt underlättat utgallringen av artiklar som höll mindre 
hög kvalitet. 

Analysmetoden som användes enligt Graneheim och Lundmans (2004) exempel anses ha 
varit passande för studiens art och omfattning. Anledningen till att Burnads (1996) tolkning 
av innehållsanalys avfärdades var för att stegen som beskrevs till viss del var mer invecklade 
än Granheim och Lundmans (2004) steg. Burnard (1996) menar i sitt första steg i 
analysarbetet att texten ska ”öppenkodas” och att sidmarginalen på dokumentet där 
analysmaterialet finns ska användas för att anteckna sammanfattande fraser och ord för 
datastycken. Detta ansågs ha försvårat analysprocessen och gjort den mer svårhanterlig vilket 
hade ökat risken för ett felaktigt slutligt resultat. I övrigt var de olika tolkningarna av 
innehållsanalys relativt snarlika. 

 Eftersom studierna som ingick i arbetet var skrivna på engelska anses det att vissa 
missförstånd kan ha uppstått. Detta torde ej ha haft sådan omfattning att det skulle påverka 
utfallet av resultatet. Faktumet att materialet ständigt diskuterades under analysen borde ha 
verkat för att det skulle bli en så bra slutprodukt som möjligt. Användningen av de tillfälliga 
koderna A-E anses ha underlättat analysprocessen även om Graneheim & Lundman (2004) 
använder en annan procedur i sitt exempel.  

Enligt Dahlberg (1997) kan en kvalitativ analys av data resultera i att en texts innebörd lyfts 
fram. Detta kallas vanligen för innehållsanalys. Hon menar vidare att det är enkelt att värdera 
analysresultatet genom att utdrag från analysmaterialet exemplifierar analysens utkomst. 
Därav är det enkelt för en bedömare att direkt se om texten innehåller det som forskaren 
påstår. Hon menar vidare att en bedömning underlättar om det i metodbeskrivningen framgår 
hur texten har bearbetats, hur den har delats in och hur beskrivningen av den essentiella 
innebörden har skapats. Eftersom det i föreliggande arbete har visats med öppenhet hur 
analysprocess har gått till anses studien ha en acceptabel trovärdighet. 
 

Resultatdiskussion 
Friberg (2006) menar att resultatdiskussionen inte ska vara en upprepning av det redan 
angivna resultatet, att allt det intressanta ej ska tas upp, utan att de viktigaste delarna ska 
lyftas fram och diskuteras . Fokus har därför lagts på de två valda frågeställningarna i syftet. 
Själva resultatet bestod av fem olika kategorier, vilka ansågs rymmas under de två 
frågeställningarna. Omfattningen av den genomförda studien anses inte vara stor nog för att 
kunna dra några egentliga slutsatser baserat på resultatet som framkom. Detta har det heller 
inte gjorts några anspråk på, utan syftet var endast att belysa individers upplevelser. 

Individens upplevelse av mötet med sjukvården 

Resultatet av vår studie visade att patienterna upplevde att den vårdande relationen fungerade 
bäst när det var god kontinuitet i diabetesvården, vilket även ligger i nivå med 
Socialstyrelsens (1999) mål angående diabetessjukvården. Det framkom även att patienter 
upplevde att det var av mycket stor vikt att bli sedda som unika individer och att bli lyssnade 
på vid kontakter med sjukvården. Vidare menade många patienter att det är mycket bättre att 
diskutera sin sjukdom med personer som själva lider av den eftersom dessa har en djupare 
insikt i hur livet ter sig för en diabetiker. Socialstyrelsen (1999)  styrker detta faktum i sina 
riktlinjer angående utbildning och handledning av diabetiker. I riktlinjerna fastställs att 
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grupputbildning i form av gruppmöten har varit en framgångsrik modell eftersom den 
möjliggör att deltagarna lär av varandra. 

I bakgrunden framhölls med hjälp av Wikblad (1991) att det oftast inte fanns någon riktig 
dialog mellan patienterna och vårdgivaren. Många patienter angav att de kände sig 
objektifierade och inte sedda som mänskliga individer, utan fokus låg på det rent medicinska. 
Vidare menade även Hörnsten (2004) i bakgrunden att vårdpersonalen kände sig mer 
bekväma när patienterna intog en underordnad roll, och uttryckte tvivel angående tanken på 
ett mer jämlikt förhållningssätt mellan personal och patient. 

Vårt resultat visade på att det fortfarande förelåg problem i bemötande och kommunikation 
inom diabetesvården. Penckofer m.fl (2007) och Gillibrand och Flynn (2001) belyste att det 
fortfarande i vissa fall förekom just samma typ av problematik som Wikblad (1991) och 
Hörnsten (2004) visade på. Detta faktum tyder på att Socialstyrelsens (1999) riktlinjer ej 
alltid är fullt implementerade i diabetessjukvården. 

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskan i sitt arbete måste förstå att sjukdom och lidande 
är mänskliga upplevelser som skiljer från individ till individ. Hon hävdar att det inte är 
tillräckligt att endast fokusera på medicinska aspekter. Vidare menar hon även att varje 
interaktion mellan vårdpersonal och individ ger möjlighet att lära känna personen och 
därigenom är det möjligt att kunna fastställa optimala omvårdnadsåtgärder. Om 
sjuksköterskan ej har ett öppet förhållningssätt inför patienten är det vårdande mötet dömt att 
misslyckas.  

Individens upplevelse av att leva med sjukdomen 

För att som vårdpersonal kunna förstå den situation som den sjuke individen står inför är det 
av stor vikt att ta dess livsvärld i beaktning (Dahlberg m.fl, 2003). Individers syn på och 
hantering av så väl sjukdom som det övriga livet skiljer sig från person till person. Av vad 
som framkom av resultatet fanns det framför allt två olika typer av individer som hanterade 
sjukdomen på olika sätt. En del klarade utan några större omständigheter att integrera 
sjukdomen i det vardagliga livet medan vissa fann den som väldigt problematisk och 
påfrestande.  

Travelbee (1971) förklarar dessa synsätt genom att människors reaktioner kan delas i två 
huvudgrupper, dessa grupper kallas ”varför just jag?” och ”varför inte jag”. Den vanligaste 
typen av reaktion vid sjukdom menar hon är den första och denna inställning leder till en 
negativ spiral som leder till självmedlidande, förebråelse, depression, vrede eller förtvivlad 
uppgivenhet. Den andra typen av reaktion är sällsynt, men när dessa människor drabbas av 
lidande reagerar de med acceptans. Dessa personer menar hon tycks ha en livsfilosofi där 
lidande är en naturlig del av livet. Båda kategorier menar hon vidare på är i behov av hjälp 
och stöd av sjuksköterskan.  

Av vad som framkom av resultatet kände flertalet av intervjupersonerna oro inför framtiden. 
Travelbee (1971) menar att tankar om framtiden likaväl som att vara en källa till oro och 
obehag kan vara en kraftfull motiveringsfaktor för individer att hantera nutida svårigheter. 
Som exempel menar Godelief, Ireen, Proot, Peter, Jackques och Gertrudis (2006) i sin 
teorigrundande studie att vårdpersonalen kan ha två olika angreppssätt i sitt möte med 
kroniskt sjuka individer. Fokus kan läggas på såväl medicinska som mer vårdvetenskapliga 
aspekter. De menar att sjuksköterskan kan hjälpa individen att lära sig hantera sina känslor 
inför sjukdomen och därmed tillgodose individens speciella behov. 
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Hade någon annan person gjort om föreliggande arbete med samma utgångsmaterial hade 
resultatet antagligen skiljt sig något åt, men kärnan hade troligtvis varit snarlik. Eftersom 
studien behandlar upplevelser, dvs. existentiella frågor vilket är en fenomenologisk strävan 
finns det ingen klar gräns där det går att säga att människors existens till fullo är beskriven 
(Dahlberg, 1997).   
 
 
 

SLUTSATS 
 

Genom denna studie har fördjupad kunskap angående hur personer med diabetes kan uppleva 
sin livsvärld erhållits. Kontinuitet inom vården dvs. att träffa samma vårdpersonal vid varje 
tillfälle, samt att personalen tar sig tid och lyssnar och inte intar ett predikande förhållningsätt 
var saker som individer uppgav som viktigast. När vårdpersonal inte har ett öppet 
förhållningsätt gentemot personen med diabetes kan det lätt uppstå en form av ”kulturkrock”, 
där individen och sjukvården har helt olika föreställningar. Detta kan i sin tur försämra 
kvaliteten på vården. Vidare framkom det bland individerna att det finns olika sätt att hantera 
sjukdomen på. En del personer anser att sjukdomen påverkar livet i stor negativ utsträckning, 
medan andra finner sätt att anpassa sig och integrera sjukdomen i det dagliga livet. 
Gemensamt för båda grupperna verkar vara att de på ett eller annat sätt behöver stöd från 
sjukvården. Därmed är det av yttersta vikt att sjuksköterskan väger in livsvärldsperspektivet i 
mötet med individen för att på detta vis kunna optimera vården för varje enskild människa. 
Vidare kommer troligtvis även de nya idéerna om Vårdval, där patienterna själv får vara med 
och välja vilken vårdgivare som ska anlitas att ställa nya krav på vården. I de fallen 
människan inte känner att han/hon är i centrum för vården och ingen dialog skapas kommer 
troligtvis individen välja en för sina behov bättre passande vårdgivare. 

Förslag på vidare forskning 

Av vad som framkom i den genomförda litteraturstudien finns det fortfarande svårigheter och 
problem inom diabetesvården rörande mötet och interaktionen mellan patient och vårdgivare. 
Det här trots att evidens som visar på vikten av att se individen som han/hon egentligen är 
redan finns tillgänglig. Framöver skulle det därför behövas mer och djupare forskning 
angående patienters upplevelser och livsvärld i mötet med hälso- och sjukvården.  
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Bilaga 1: Sökmatris 

Databas Sökord Sökbegränsning Träffar Valda 

Medline MESH term: Diabetes 
Mellitus, type 2 AND 
keyword:”experience” 

Artiklar från år 
1999, personer 
över 18 år, 
länkad fulltext 

44 6 

Cinahl CINAHL Heading: 
Diabetes Mellitus, Non-
Insulin-Dependent 
AND 
keyword:”experience” 

Artiklar från år 
1999, personer 
över 18 år, 
länkad fulltext 

21 0 

Cinahl CINAHL Heading: 
Diabetes Mellitus, Non-
Insulin-Dependent 
AND CINAHL 
Heading: Health Belifes 

Artiklar från år 
1999, personer 
över 18 år, 
länkad fulltext 

12 1 

 

 

 

Elin Fritextsökning: 
”diabetes type 2” AND 
”experience” 

Länkad fulltext 4 

 

0 

PsycInfo Fritextsökning: 
”diabetes type 2” AND 
”experience” 

Artiklar från år 
1999. 

55 3 

Pubmed Fritextsökning: 

”diabetes type 2” AND 
”experience” 

Artiklar från år 
1999, personer 
över 18 år. 

49 1 

Pubmed Fritextsökning:”diabetes 
type 2” AND ”life 
experience” 

Artiklar från år 
1999, personer 
över 18 år. 

14 1 

Manuell 
sökning i 
tidigare 
publicerade 
verk. 

Genomläsning av 
referenslistor . Artiklar 
som motsvarade syftet 
inkluderades. 

Artiklar från år 
1999, personer 
över 18 år. 

4 3 
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Bilaga 2: Bedömningsformulär (Willman m.fl, 2006)  
 
 
Frågor:   Ja Nej Tveksam 
 
Tydlig avgränsning/     
problemformulering? 
Är kontexten presenterad? 
 
Etiskt resonemang?     
 
Relevant urval?     
 
Strategiskt urval?     
 
Urvalsförfarande tydligt      
beskrivet? 
 
Datainsamling tydligt      
beskriven? 
 
Analys tydligt beskriven?     
 
Är resultatet logiskt,      
begripligt? 
 
Redovisas resultatet klart      
och tydligt? 
 
Redovisas resultatet i      
förhållande till en teoretisk  
referensram? 
 
Är beskrivning/     
analys adekvat? 
 

 

Uträkning av procentsats: Antal ja dividerat med det totala antalet frågor. 
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Bilaga 3 : Studier som ingår i resultatet. 

Författare Titel Syfte Metod Sammanfattning av 
resultatet 

Kvalité  

Naithani, S., 
Gulliford, 
M. & 
Morgan, M. 
(2005) 

Patients´ 
perceptions  
and 
experiences of 
‘continuity of 
care’ in 
diabetes 

Att identifiera 
patienternas 
upplevelser 
och 
värderingar i 
förhållande till 
kontinuiteten 
inom 
diabetesvården
. 

Djuplodande 
semistrukturerade 
intervjuer med 
tjugofem typ 2 
diabetespatienter 
från fjorton olika 
kliniker i London. 

Intervjupersonerna ansåg 
att kontinuitet i 
diabetesvården och att 
träffa samma 
vårdpersonal vara av stor 
vikt. Att personalen 
lyssnade var även av 
betydelse. 

90 procent 

Phillips, A. 
(2006) 

Experiences of 
patients with 
type 2 diabetes 
starting insulin 
therapy 

Att undersöka 
den levda 
upplevelsen 
bland patienter 
med typ 2 
diabetes som 
övergick till 
insulinbehandl
ing. 

Explorativ 
kvalitativ intervju 
med åtta diabetes 
typ 2 patienter. 

Intervjugruppen utryckte 
känslor av rädsla för att 
ge sig själv sprutor. De 
anpassade sig dock och 
kunde delta i det 
vardagliga livet. 
Sjukdomen togs mer på 
alvar efter påbörjad 
insulinbehandling. 

82 procent 

Gillibrand, 
W & Flynn, 
M. (2001) 

Forced 
externalization 
of control in 
people with 
diabetes: a 
qualitative 
explorative 
study 

Att undersöka 
och beskriva 
patientens 
upplevelser av 
diabetessjukdo
mens grad och 
dess 
komplikatione
r. 

Semistrukturerade 
intervjuer av arton 
personer med typ 
2 diabetes.  

Tre huvudkategorier 
framkom: 
information/kunskap 
angående sjukdomen, 
den psykologiska bördan 
av sjukdomen och 
rationalisering av 
tillståndet.  

100  
procent 

Hernandez, 
CA., 
Antone, I. & 
Cornelius, I. 
(1999) 

A grounded 
theory study 
of the 
experience of 
type 2 diabetes 
mellitus in 
first nations 
adults in 
Canada. 

Att undersöka 
upplevelserna 
av diabetes typ 
2 bland de 
vuxna i 
ursprungsbefol
kningen i 
Kanada. 

Teorigrundad 
studie där tio 
personer med typ 
2 diabetes från 
Kanadas 
ursprungsbefolkni
ng deltog. 

Resultatet beskrev tre 
olika faser av 
sjukdomshanteringen; att 
ha diabetes, 
vändpunkten, integrering 
av sjukdomen. 

100 
procent 

Penckofer, 
S., Estwing 
Ferrans, C., 
Velsor-
Friedrich,  
(2007) 

The 
psychological 
impact of 
living with 
diabetes: 
Women´s day 
to day 
experiences 

Att undersöka 
kvinnornas 
känslor av 
depression, 
ångest och 
ilska i 
samband med 
diabetes typ 2 
och hur dessa 
påverkar livet. 

Fyra fokusgrupper 
genomfördes med 
41 kvinnor med 
typ 2 diabetes i 
USA. 

Fem olika teman 
framkom av resultatet: 
Kämpande med den 
förändrade 
hälsosituationen, 
svårigheter med 
relationer, oro angående 
nutid och framtid, känsla 
av ansvar och att välja att 
ta en paus.  

82 procent 

Hörnsten, 
Å., 
Sanström, 
H. & 

Personal 
understanding
s of illness 
among people 

Att beskriva 
individens 
upplevelser av 
att leva med 

Narrativa 
intervjuer med 44 
patienter med typ 
2 diabetes i 

Resultatet formulerades i 
sex olika kategorier: 
bilden av sjukdomen, 
betydelsen av diagnosen, 

90 procent 



20 
 

Lundman, 
B. (2003) 

with type 2 
diabetes 

sjukdomen 
diabetes typ 2. 

Sverige. integreringen av 
sjukdomen, utrymme för 
sjukdomen, ansvar för 
vården och 
framtidsutsikter. 

Edwall, L-
L., 
Hellström, 
A-L., Öhrn, 
I. & 
Danielsson, 
E. (2007) 

The lived 
experience of 
the diabetes 
nurse 
specialist 
regular check 
ups, as 
narrated by 
patients with 
type 2 diabetes 

Att belysa 
individens 
upplevelse av 
sjuksköterskan
s regelbundna 
kontroller. 

Narrativa 
intervjuer med 
tjugo typ 2 
diabetiker. 

Resultatet bestod av 
följande delar: att bli 
bekräftad, att bli guidad 
genom 
sjukdomsprocessen, att 
bli självständig och att 
bli befriad. 

82 procent 

Lifestyle 
changes  in 
type 2 
diabetes 
(2002) 

Lifestyle 
changes  in 
type 2 diabetes  

Att undersöka 
upplevelsen av 
integrationen 
av 
diabetesbehan
dlingen i 
förhållande till 
den 
existerande 
livsstilen. 

Tolkande 
intervjuer med nio 
typ 2 diabetiker i 
USA. 

Kärnprocessen i livsstils 
integrationen blev 
mångfasetterad  och 
komplex. Stora 
utmaningar angående 
sjukdomen framkom.  

82 procent 
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