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______________________________________________________________________________ 
Background Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which increased in many countries 
and is rated as a threat to the public health. In order to be able to handle the disease and prevent 
severe complications or even death, the person affected with diabetes mellitus type 2 should 
gather knowledge about the disease and take on great responsibility for proper treatment. Aim 
The aim of this study was to describe persons’ experience of living with diabetes mellitus type 2. 
Method The method used was a literature study based on qualitative research. The articles were 
analysed according to Friberg (2017) five step model and resulted in three themes and eight 
subthemes. Results The themes were The importance of culture, Self-management and 
Participation in care. The theme The importance of culture described how religion and culture 
could affect the persons’ choice of food and the ways they managed their disease under religious 
celebrations such as Ramadan. The theme Self-management described the obstacles they could 
face with their disease, such as medication and how they could manage to control it. The theme 
Participation in care described different obstacles in health care such as language, culture and 
lack of insight into the disease. Conclusion One of the most important parts in self-managing 
diabetes mellitus type 2 was that the persons should realize they suffered from a chronic disease 
and that they had to change their lifestyles in order to prevent complications related to the 
disease.  
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Diabetes mellitus typ 2 har ökat under de senaste decennium att sjukdomen ses som en epidemi. 
Sjuksköterskan möter svårigheter i att finna motivation till livsstilsförändringar hos personer som 
har sjukdomen. Som sjuksköterska är en betydelsefull del i vårdandet av personen med diabetes 
mellitus typ 2 att ta del av personens resurser för att finna personens förmåga till att sköta sin 
sjukdom. För personen med sjukdomen är det av stor vikt att inse att diabetes mellitus typ 2 är en 
kronisk och progressiv sjukdom som kräver åtgärder och skötsel, då komplikationerna till 
sjukdomen kan vara allvarliga och i värsta fall leda till döden. I en globaliserad värld är det 
angeläget för sjuksköterskan att ha förståelse för hur kultur och religion spelar in i vissa 
personers liv och hur det kan påverka synen på sjukdom, egenvård och läkemedel. Den 
förståelsen kan förbättras genom att sjuksköterskan får en bredare kompetens inom kultur och 
religion samt hur dessa två faktorer påverkar samhällslivet. Sjuksköterskan ska också ha ett 
öppet förhållningssätt gentemot personer med en annan religiös åskådning och med andra 
socioekonomiska förutsättningar än den som sjuksköterskan själv har.  
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Inledning 
Enligt Förenta Nationerna (FN) är diabetes typ 2 ett globalt hot mot folkhälsan. Det är första 
gången som en icke smittsam sjukdom accepteras som ett hot mot folkhälsan, hiv/AIDS, malaria 
och tuberkulos har tidigare setts som de största hoten (United Nations, 2011). Diabetes typ 2 har 
drabbat så många människor att den liknas med en epidemi. Orsaken till att diabetes typ 2 ökar i 
de flesta länder runt om i världen beror på att många länder har en ekonomisk utveckling som för 
med sig kulturella och sociala förändringar, förändrade matvanor, minskad fysisk aktivitet och 
andra förändrade levnadsvanor. År 2015 levde mer än 415 000 000 människor i världen med 
diabetes typ 2. Till år 2045 beräknas detta antal ha stigit till 629 000 000 människor 
(Diabetesförbundet, 2017a). I Sverige har ungefär 500 000 människor diabetes, omkring 90 
procent av dessa personer har diabetes typ 2. De resterande tio procenten har andra former av 
diabetes (Diabetesförbundet, 2017b). Sjuksköterskor möter personer med diabetes typ 2 i alla 
områden inom vården, såsom exempelvis psykiatrin, akutsjukvården och äldrevården. 
Sjuksköterskor förväntas kunna arbeta personcentrerat och då behövs en förståelse för hur 
personer upplever att det är att leva med diabetes typ 2. Diabetes mellitus typ 2 är det medicinska 
namnet för sjukdomen. I den här studien kommer sjukdomen benämnas som DMT2.  

Bakgrund  
Kroniska sjukdomar har blivit en epidemi och de största dödsorsakerna i vår tid är 
kardiovaskulära och respiratoriska sjukdomar, cancer samt diabetes.  Kroniska sjukdomar är en 
stor belastning för den enskilda människan, hälso-och sjukvården samt samhället.  
Personer som har en kronisk sjukdom upplever ofta att en belastning är den finansiella delen, då 
en del exempelvis går på regelbundna behandlingar och förlorar arbetsdagar vilket i sin tur leder 
till att lönen påverkas negativt. En börda för personer med kronisk sjukdom är den tid som krävs 
för att få behandlingar, lära sig hantera och leva med sjukdomen samt alla möten med olika 
vårdpersonal som krävs. Stigmat kring att ta läkemedel samt de biverkningar de kan orsaka har 
även visat sig vara en påfrestande del i att vara kroniskt sjuk (Sav, Kendall, McMillan, Kelly, 
Whitty, King & Wheeler, 2013).   

Diabetes mellitus typ 2, DMT2 
DMT2 innebär en förhöjning av glukoskoncentration i blodet, så kallat hyperglykemi. DMT2 
innebär en insulinbrist där insulinets frisättning från betacellerna är störd. En viktig faktor vid 
DMT2 är att cellerna har en nedsatt känslighet för insulin, vilket innebär en insulinresistens. 
Insulin är ett hormon som har i huvuduppgift att stimulera cellernas upptag av näringsämnen. 
Detta innebär exempelvis att insulinutsöndringen ökar när koncentrationen av glukos stiger i 
blodet (Sand, Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud, 2006). Att tidigt identifiera och hantera sin 
DMT2 är viktigt ur ett samhällsperspektiv för att förbättra folkhälsan. Genom att screena 
högriskpatienter för DMT2 kan personer med oupptäckt DMT2 få evidensbaserad vård. Den 
vanligaste orsaken till att personer screenas är när de befinner sig hos en läkare med anledning av 
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en hälsoundersökning. Om läkaren finner att personen är överviktig, har en hög ålder, hypertoni, 
hyperlipidemi eller en familjehistoria av DMT2, är det vanligt att läkaren screenar personen för 
sjukdomen. En annan orsak till att läkaren screenar personen är om glukosvärdet under tidigare 
läkarbesök varit utanför referensramarna (Hafez, Nelson, Martin, Cohen, Northway & Kullgren, 
2017). HbA1c är ett mätvärde som används inom diabetesvården och som visar hur glukoshalten 
i blodet har varit under de senaste 6–8 veckorna (Frid & Annersten- Gershater, 2016). HbA1c är 
en av de vanligaste formerna av tester. HbA1c väljs därför att det anses vara det enklaste testet 
för personen då fastande inte behövs samt att HbA1c ger en bättre helhetsbild (Hafez m.fl., 
2017).  

Riskfaktorer 

Måttlig övervikt som innebär över 125 procent av normalvikt, ger en 10 gånger så stor risk för 
insjuknande i DMT2. För att gradera hur överviktig en person är och vad som anses vara 
normalvikt används BMI som står för Body Mass Index. Ett annat konkret exempel för att påvisa 
sambandet mellan övervikt och risken för DMT2 är genom att mäta midjemått. Midjeomfång 
över 102 cm hos män och över 88 cm hos kvinnor medför en ökad risk att insjukna (Östenson, 
2009). Hypertoni har ett samband med kronisk inflammation och endoteldysfunktion, som i sin 
tur är riskfaktorer för DMT2. Enligt studier är hypertoni en riskmarkör för att utveckla DMT2 
(Emdin, Anderson, Woodward & Rahimi, 2015). Enligt de nationella riktlinjerna från 
Socialstyrelsen är ett systoliskt blodtryck under 140 mmHg ett normalt blodtryck 
(Socialstyrelsen, 2014). Det finns en stor genetisk komponent som ökar risken för att drabbas av 
DMT2. Risken att insjukna ökar med cirka 40 procent om en förälder eller ett syskon har 
sjukdomen.  Användningen av tobak samt stress har även visat sig öka risken att insjunkna i 
DMT2 (Östenson, 2009). Risken att utveckla DMT2 är även kopplad till sömnsvårigheter. 
Sömnbesvär innebär otillräcklig, mindre än fem timmar, eller överdriven tid av sömn, mer än nio 
timmar. Upplevelse av dålig kvalité på sin sömn eller en diagnostiserad sömnstörning som 
exempelvis obstruktiv sömnapné innebär också sömnbesvär. Arbetskategorier som exempelvis 
hamnar i riskzonen är personer som arbetar skift, på grund av att sömnen och matintaget blir 
oregelbundet (Anathaisintawee, Reutrakul, Van Cauter & Thakkinstian, 2015).  

Komplikationer 

Komplikationer som kan tillkomma vid obehandlad eller ofullständigt kontrollerad DMT2 är 
hyperglykemi. Hyperglykemi innebär en för hög halt av glukos i blodet, och leder till minskad 
blodvolym, blodtrycksfall samt en minskad blodgenomströmning till hjärnan (Sand m.fl., 2006). 
Sena komplikationer relaterat till sjukdomen är ögonkomplikationer, njurskador, 
hjärtkärlsjukdomar, sämre nervfunktion och impotens (Alvarsson m.fl., 2013a). Vården runt 
personer med DMT2 bedrivs multidisciplinärt av läkare, fysioterapeut, kurator, dietist och 
sjuksköterskor. Teamet jobbar med att bibehålla livskvalitén och att motverka långsiktiga 
komplikationer hos personen som har sjukdomen (Frid & Annersten- Gershater, 2016).  



   
 

3 
 

Behandling 

Principerna vid behandling av DMT2 grundar sig på en regelbunden blodglukoskontroll och 
blodtryckskontroll för att kunna justera läkemedlen om värdet ligger utanför referensramarna. 
Målet med diabetesbehandling är symtomfrihet och en god kvalité på livet samt att förebygga 
komplikationer som är kopplade till diabetessjukdomen (Simonsen & Hasselström, 2016). 
Då insulinfrisättningen är störd och insulinkänsligheten nedsatt av DMT2, kan fysisk aktivitet på 
lång sikt öka insulinkänsligheten i musklerna och på kort sikt öka glukosupptaget i 
muskelcellerna (Alvarsson m.fl., 2013b). Den förebyggande behandlingen är mycket viktig och 
kallas primärprevention. Det är viktigt att veta att den primärprevention sjuksköterskan föreslår 
inte är farlig och dit hör åtgärder så som mer fysisk aktivitet, ändrade matvanor samt att minska 
den psykosociala stressen (Alvarsson m.fl., 2013c). Motiverande samtal är en värdefull teknik 
som kan hjälpa sjuksköterskan att ge stöd till patientens autonomi och stärka den 
personcentrerade vården (Carr, 2017). En viktig del i behandlingen är att förändra sin livsstil. Att 
gå ner i vikt är betydelsefullt och det kan personen göra genom att motionera mera och ändra 
sina matvanor. Sjuksköterskan hjälper personen med kostråd om fiberrik mat samt om 
rekommendationer om att minska på fett och kalorier (Alvarsson m.fl., 2013b). Det finns ett 
behov för personer som blivit diagnostiserade med DMT2 att bli erbjuden undervisning om 
matens betydelse för sjukdomen. Det finns ett informationsbehov både vid diagnostisering och 
fortlöpande under sjukdomen för att öka förståelsen om sjukdomen och betydelsen av rätt diet 
(Chantelle, 2012). En regelbunden del av vården runt personer med DMT2 består av att minst en 
gång per år kontrollera HbA1c, njurfunktionen, blodtryck, fötterna, blodfetter samt hjärt- och 
lungfunktion. Att undersöka ögonbotten hos ögonläkare regelbundet ingår även i teamarbetet 
(Alvarsson m.fl., 2010d). 

Sjuksköterskans funktion och ansvar  

Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska vårdpersonal främja patientens integritet, delaktighet 
samt självbestämmande i sin egen vård. Personen som vårdas har även rätt till att exempelvis få 
information om väsentliga komplikationer och metoder för att förebygga sjukdom eller skada. 
Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) beskriver att målet med hälso- och sjukvården är att 
främja en god hälsa och att vårdpersonal ska ge lika vård till alla. Det beskrivs även att 
vårdpersonal ska tillgodose patientens behov av kontinuitet, säkerhet och trygghet. Att lindra 
lidande, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt främja hälsa är fyra grundläggande 
ansvarsområden för sjuksköterskor. Sjuksköterskan ska kunna ge vård till både enskilda 
individer, familjer och till allmänheten samt kunna anpassa den information som ges utefter 
personens kompetens så att informationen når fram (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). 
Både personen med DMT2 som vårdas och dess närstående har laglig rätt till att få information 
om vilka insatser och resultat som de kan förvänta sig av från vården. För att kunna bidra till en 
säker och god vård krävs det att sjuksköterskan kan följa och beskriva effekten av de insatser 
som gjorts (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Syftet med vården är att ge patienten stöd så 
att hen kan uppleva hälsa. För att sjuksköterskan ska klara av att utföra sitt yrke krävs det att 
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färdigheter och kunskaper inom området omvårdnad kombineras tillsammans med kunskaper 
inom andra ämnen, såsom medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap (Wiklund, 2003). 
Sjuksköterskans uppgift är att hjälpa patienten när hens förmågor av en eller annan orsak sviktar. 
Personcentrerad vård och patientsäkerhet är särskilt viktiga för denna målgrupp för att minimera 
risken att drabbas av svåra komplikationer relaterat till DMT2 (Alvarsson m.fl., 2010d).  

Personcentrerad vård 

Patientens röst ska ses som en viktig del i vårdplanen och i vårdteamet då patienten skall ha en 
aktiv del i sin vård. Kommunikation är en viktig del i den personcentrerade vården och i 
personens autonomi. Kommunikation grundas i två huvuddelar inom vårdpraxis, säkerhet för 
patienten samt kvalité på vården. Sjuksköterskor medger vikten av kommunikationens förmåga 
som kan aktivera, engagera och hjälpa patienten till att framgångsrikt försöka nå sina mål som 
gjorts under vårdtiden. Att motivera patienten till ett förändrat beteende är en viktig del i 
sjuksköterskans funktion och ansvar. Framgångsrik kommunikation kan även stötta personen att 
sköta sin sjukdom (Carr, 2017). En personcentrerad vård ska syfta till att ha ett holistiskt 
förhållningssätt där patientens andliga, sociala, existentiella och psykiska behov ska vara i lika 
stort fokus som det fysiska behovet. Personcentrerad vård syftar till att låta personen som vårdas 
berätta hur just hen upplever sitt sjukdomstillstånd, och utifrån detta även ha med personens 
subjektiva upplevelse i vårdandet då personens unika perspektiv ska ges en likvärdig giltighet 
som giltigheten från vårdpersonalens professionella perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016).  

Orems omvårdnadsteori 

Orem (1991) beskriver en omvårdnadsteori som handlar om egenvård, sjukvårdsbehov och 
omvårdnadssystem. Egenvård hos en person är viktigt eftersom den leder till integritet, funktion 
och utveckling. Egenvård handlar om personens insikt av att miljön samt mat och läkemedel har 
betydelse för ens hälsa.  Sjukdom, skada och psykisk ohälsa kan begränsa egenvården, på grund 
av att det kan begränsa personens förmåga att kritiskt tänka och engagera sig i sin egenvård. 
Sjukvårdsbehov delas in i tre olika typer vilka är universella, utvecklande och hälso-avvikande. 
Den universella är på organismnivå vilket innebär människans behov av mat, vatten och luft. 
Den utvecklande fasen innebär människans hela livsförlopp som kräver ständig uppdatering av 
kunskap om varje del i livets olika skeden, såsom ytterligare kunskap vid en första graviditet. 
Den hälso-avvikande delen innebär att personen på grund av bristande funktioner inte kan 
tillgodose sig sina behov. Vårdens uppgift är då att stödja personen i att uppnå hälsa och 
välbefinnande samt att lindra symtom. Omvårdnadssystem handlar om i vilken utsträckning en 
person behöver få stöttning i form av exempelvis utbildning kring sin sjukdom eller genom att 
förses med mat genom en sond (Orem, 1991). 
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Hälsa  
Hälsa är något vi inte funderar över fram till dess att den hotas (Wiklund, 2003). Definitionen av 
hälsa är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart 
frånvaro av sjukdom eller svaghet. Målet är att alla människor skall uppnå högsta möjliga hälsa 
(World Health Organization, 2018). Hälsobegreppet är både subjektivt och objektivt och kan 
förklaras som friskhet, välbefinnande och sundhet. Den subjektiva upplevda hälsan har ofta ett 
samband med livskvalitet, att hen känner ett välbefinnande i vardagslivet. Hälsa hör samman 
med meningen med livet och att det är viktigt att känna motivation för att vilja bevara sin hälsa 
genom hälsofrämjande åtgärder. Motiverande hälsosamtal mellan vårdpersonal och patient kan 
hjälpa personen att hitta de resurser som är viktiga för att göra livsstilsförändringar. Hälsa är ett 
av vårdvetenskapens konsensusbegrepp. Det är svårt att beskriva hälsa men det kan uttryckas i 
känslor, attityder, prestationer och handlingar. Hälsobegreppet idag betonar en holistisk syn på 
hälsa, där hen genom sina val i vardagen är med och skapar sin egen hälsa (Wärnå-Furu, 2017). 
Eriksson (1989) menar att människans subjektiva uppfattning om vad hälsa innebär utgör 
riktningen för personens egen strävan. För att sjuksköterskan ska ha möjlighet att ge stöd åt 
personer behövs därför kunskap om hälsa ur människans egna perspektiv. Hälsa är ett tillstånd av 
sundhet, friskhet och välbefinnande, men behöver inte ha frånvaro av sjukdom, då helheten hälsa 
är individuell för varje individ. Sundhet och friskhet är hälsobegreppets objektiva del och 
välbefinnande utgör den subjektiva delen. Sundhet innebär den psykiska hälsan och friskhet står 
för den fysiska. Välbefinnande är ett upplevt tillstånd av varje enskild person (Eriksson, 1989).  

Problemformulering  
Tidigare forskning visar att personer som har DMT2 har svårt att förändra sin livsstil efter att de 
diagnostiserats. Tidigare forskning visar även att personer med DMT2 upplever att vårdpersonal 
inte informerar tillräckligt om vad sjukdomen innebär och vilka åtgärder som kan göras för att 
lindra och förhindra symtom relaterat till sjukdomen. DMT2 är en mångfasetterad sjukdom och 
om det inte behandlas kan den vara livshotande. Att leva med en sjukdom som kan ge många 
komplikationer och som i värsta fall leder till döden, upplever många personer som stressande. 
Som sjuksköterska är det angeläget att kunna bemöta och försöka förstå hur personen som vårdas 
upplever att dess situation är. Därför är det betydelsefullt att känna till vilka erfarenheter 
personer med DMT2 har för att lättare kunna förstå hur deras livssituation är och vilken typ av 
resurser som är hjälpsamma.  

Syfte 
Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheteter av att leva med diabetes mellitus typ 
2.    
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Metod 
En kvalitativ litteraturstudie har valts till denna studie för att ta del av personers erfarenheter av 
att leva med DMT2, för att på ett evidensbaserat sätt öka förståelsen för vad det innebär att leva 
med en progressiv sjukdom. Kvalitativa studier beskriver erfarenheter i relation till olika 
hälsoprocesser och kvalitativa studiers främsta mål är att öka förståelsen och bidra till 
evidensbaserad vård. Kvalitativa studier vill öka förståelsen för det fenomen som skall belysas 
(Friberg, 2017). 

Litteratursökning 

De färdigheter som läggs till grund i informationssökande på akademisk nivå är grunden till 
sjuksköterskans möjlighet att bedriva en uppdaterad evidensbaserad vård (Östlundh, 2017). Det 
valda ämnet avgränsas till ett sammanhang för att underlätta litteratursökningen i olika databaser. 
De valda forskningsartiklarna ska alla belysa samma fenomen och kvalitetsgranskas genom en 
granskningsmall. De studier som har ett högt bevisvärde i granskningen är de vetenskapliga 
artiklar forskaren väljer att använda i sin litteraturstudie (Friberg, 2017). Databaser är indelade 
efter intresseområden efter en viss målgrupp, Cinahl är en databas som innehåller 
omvårdnadsvårdvetenskapliga artiklar (Östlundh, 2017). Databasen Cinahl användes för att söka 
fram de vetenskapliga artiklarna till den här studien. Sökorden som användes i sökprocessen var 
diabetes type 2, living, experience, diabetes type 2 experience, everyday life, diabetes mellitus 
type 2, daily life, qualitative study, living with diabetes type 2, patient experience samt learning 
to live with diabetes. Avgränsningar för artiklarna var att de skulle vara kvalitativa, peer-
reviewed, finnas i fulltext på engelska samt vara publicerade mellan åren 2008–2018. I 
sökprocessen användes ordet diabetes i olika former såsom diabetes, diabetes type 2 och diabetes 
mellitus type 2. Därefter kompletterades sökningarna med ord som: life, experience samt patient 
experience, qualitative study för att få fram artiklar som motsvarade syftet. Olika ord 
kombinerades och söktes tillsammans för att begränsa urvalet av artiklar (Bilaga I).  

Urval 

Inklusionskriterierna för artiklarna var att de skulle ge stöd och information till studiens valda 
syfte. Syftet med studien var att belysa personers erfarenheter av att leva med DMT2. Därför 
inkluderas de artiklar som belyste olika aspekter av livet för personer med DMT2. 
Exklusionskriterierna till studien var personer som haft diagnosen DMT2 i mindre än två 
månader. Personer under 18 år, övriga diabetessjukdomar samt personer med kognitiv 
funktionsnedsättning. Elva artiklar valdes att kvalitetsgranskas utefter en mall av Willman, Stoltz 
& Bahtservai (2011) omarbetad av Högskolan Väst (Bilaga II). Då granskningen gjorts valdes en 
artikel bort, då den blev grad tre och inte besvarade studiens syfte. Ytterligare en av de valda 
artiklarna blev grad tre men valdes att ha med trots detta, då den ansågs vara värdefull. Efter 
kvalitetsgranskningen återstod tio artiklar som analyserades och presenteras i en översiktstabell 
(Bilaga III).  
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Analys 
Analysen för denna studie grundas i en femstegsmodell för analys av forskning som är kvalitativ. 
I det första steget läses de valda artiklarna till studien ett flertal gånger för att få en förståelse för 
vad de handlar om och för att få ett fokus på resultatet i studierna. I steg två tas nyckelfynden 
fram i varje studies resultat. I det tredje steget görs en översikt av varje studies resultat. I det 
fjärde steget relateras studiernas olika resultat till varandra. I det femte och sista steget 
formuleras en redogörelse med grund i de nya teman och subteman som uppkommit genom 
femstegsmodellen (Friberg, 2017). Alla artiklar lästes enskilt första gången så att författarna 
kunde skapa sig en egen överblick över artiklarnas innehåll. Därefter diskuterades artiklarnas 
innehåll innan de lästes gemensamt för att ta fram de huvudsakliga nyckelfynden från varje 
studie. För att kunna bibehålla ordning på de olika nyckelfynden till varje artikel så fick varje 
artikel ett eget papper där nyckelfynden skrevs upp. Sedan diskuterades de nyckelfynd som 
kommit fram från varje enskild artikel för att säkerställa att det väsentliga tagits fram enligt båda 
författarna. Därefter lästes alla nyckelfynd för att hitta likheter och skillnader mellan artiklarna 
och för att skapa en helhetsbild. Gemensamma nämnare från alla artiklar kom fram och 
sorterades ihop för att skapa teman och subteman. Då flera av de teman och subteman som 
framkommit hade samma innebörd, sammanställdes de och bildade slutligen nya teman och 
subteman.  
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Resultat 

I resultatet framkom tre teman och åtta subteman (tabell 1).  

Tabell 1. Översikt över teman och subteman 

Tema Subtema 
 
Kulturens betydelse 
 
 
 
Hantera sin sjukdom 
 
 
 
Delaktighet i vården 

 
Religionen styr valen 
Kultur styr valet av mat 
 
Stöd från närstående 
Bemästra teknik 
Stort eget ansvar 
 
Anpassad kommunikation och bemötande  
Kunskap och utbildning om diabetes  
Personens berättelse i fokus  
 

 

Kulturens betydelse 

Temat handlar om att religion och kultur är en viktig del av självindentiteten för en del personer. 
När en persons kosthållning kommer i konflikt mellan traditionell mat från den egna kulturen 
eller religiösa högtider som exempelvis Ramadan tenderar en del personer att åsidosätta sin 
egenvård till förmån för sin religion och kultur. Ur detta temat framkom två subteman, religionen 
styr valen samt kultur styr valet av mat.  

Religionen styr valen  

I stället för sjuksköterskan valde en del personer familj, vänner, kultur och religiösa 
föreställningar till hjälp för att känna att de fick kontroll över sitt liv och sin DMT2. När 
sjukdomen blev mer progressiv var det personerna som hade uppnått en högre nivå av 
självhantering genom att ta till det sociala nätverket och sina inre resurser som bäst klarade av att 
sköta sin sjukdom (Handley, Pullon & Gifford, 2010). Det fanns olika faktorer som påverkade 
hur väl en person förändrade sina negativa levnadsvanor i relation till sin DMT2. Somliga 
personer ansåg att det var förbestämt att de skulle få DMT2 av Gud och eftersom sjukdomen inte 
var deras eget fel kunde de inte göra något åt den och hade därmed svårare att ta till sig 
livsstilsförändringar (Ågård, Ranjbar & Strang, 2016). Det var svårare för vissa personer att 
sköta sin DMT2 om omvårdnaden krockade med religiösa viktiga händelser som exempelvis 
Ramadan. Personerna kunde då ändra sin medicinering utan att först rådfråga sin läkare därför att 
fastemånaden var viktigare för dem. Personerna konsulterade inte med sin läkare därför att de 
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upplevde att de inte fick någon förståelse för sina val att delta fullt ut i en religiös handling som 
påverkade deras läkemedelshantering. Personerna berättade att de noga observerade sig själva för 
att utforska om modifieringen av läkemedlen påverkade dem (Bernhard m.fl., 2017). För vissa 
personer innebar resurser i form av närstående med samma etnicitet ett stöd (Ågård m.fl., 2016).  
För en del personer innebar livet med DMT2 en balansgång mellan disciplin, kultur och 
livskvalité. Vissa personer upplevde att kraven att sköta sina läkemedel kunde ta över personens 
liv och de kände ett behov av att skydda sin autonomi (Black, Maitland, Hilbers, Dip Ed & 
Orinuela, 2016).  

Kultur styr valet av mat 

Att äta var för vissa personer en del av kulturen och kulturen hade en stor betydelse i vissa 
personers liv. Att göra livsstilsförändringar som påverkade kulturen var särskilt svårt då mat från 
den egna kulturen var en del i personernas identitet. Det kunde också vara svårt att leva upp till 
läkarens råd om kosthållning då personen lagade mat till hela familjen och inte bara till sig själv, 
personerna kunde då prioritera vad deras barn tyckte om att äta. Personerna kunde tillåta sig att 
äta mat som inte var hälsosam därför att de ville känna att de själva bestämde över sin kropp och 
det gav dem tillfredsställelse (Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 
2014). 

Det kunde upplevas svårt att handla mat i en ny kultur och då blev det ännu svårare att sköta sin 
sjukdom. Att få äta samma traditionella mat som resten av familjen prioriterades trots att maten 
både var fet och kaloririk och inte lämplig mat för personer med DMT2 (Ågård m.fl., 2016). 

Personerna kunde känna sorg över att viss mat inte var bra för sjukdomen, särskilt svårt var det 
att avstå från mat om den kom från den egna kulturen. Särskilt kvinnor hade ett behov av att göra 
maten mer hälsosam om maten kom från den egna kulturen.  Det var viktigt att alla i familjen 
skulle kunna äta samma mat och att personen med DMT2 inte skulle känna sig isolerad. Det var 
också viktigt för kvinnorna att deras eget behov av nyttigare mat inte skulle påverka smaken på 
maten så att de övriga familjemedlemmarna skulle bli påverkade. Män hade svårt att hantera 
sociala event där det ingick att äta, en del män kunde även undvika sådana event eller valde att 
ignorera restriktionerna och åt samma typ av mat som sina vänner och familjemedlemmar. 
Kvinnor tog i större utsträckning med sig egen mat och värmde i mikrovågsugn om de inte var 
hemma (Mathew, Gucciardi, De Melo & Barata, 2012). Somliga personer avstod att delta i 
sociala sammanhang med kollegor där de planerade att besöka restauranger som serverade mat 
som de visste inte var bra för deras sjukdom (Hjorth Laursen, Frolich & Christensen, 2017).  

Hantera sin sjukdom 

Många personer med DMT2 upplevde att de levde ett disciplinerat liv som innebar att bemästra 
både tekniker och rutiner. Copingstrategier i form av stöd från närstående eller sjuksköterskan 
ökade förutsättningarna till att leva ett hälsosamt liv med sjukdomen. En del tekniker som hörde 
samman med personens förmåga att sköta sin sjukdom var bland annat att administrera 
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läkemedel såsom insulin. Det kunde skapa en stor oro hos personer som inte kände sig trygga i 
tekniker eller som upplevde en brist i sin kunskap runt området. Ur temat framkom tre subteman, 
stöd från närstående, bemästra teknik samt stort eget ansvar. 

Stöd från närstående  

Närstående i form av familjemedlemmar, vänner eller exempelvis grannar kunde vara till hjälp i 
många olika aspekter. De kunde förse personen med information om läkemedel, tolka till ett 
annat språk, hjälpa till att måltidsplanera, laga mat för personen med DMT2 eller skjutsa till och 
från olika vårdinrättningar (Bernhard m.fl., 2017; Black m.fl., 2016; Moser m.fl., 2008).  
Ett socialt nätverk kunde hjälpa en person att främja hälsa genom att forma personens dagliga 
liv. Personerna ansåg att sjuksköterskan skulle fokusera på den sociala biten omkring personen 
genom att involvera närstående mer och inte enbart fokusera på den medicinska vården (Black 
m.fl., 2016; Mathew m.fl., 2012). Att få stöd från sin familj var en nödvändig del för att kunna 
självhantera sin sjukdom. En del personer fick hjälp att administrera insulin av sina anhöriga 
varje dag medan andra personer endast gav instruktioner till sina anhöriga om hur de skulle göra 
för att kunna få hjälp i akutsituationer. De flesta kände en trygghet att deras familj var involverad 
i sjukdomen och visste hur de skulle agera vid akuta situationer som exempelvis diabeteskoma 
(Moser m.fl., 2008). Personer beskrev att deras sjukdom understödde nya hälsosammare val i 
form av motion och mat som stöttades upp av familjen (Hjorth Laursen m.fl., 2017). Kvinnor var 
mer öppna med sin sjukdom till familj och vänner och fick ofta hjälp att hålla sig inom ramarna 
för sin sjukdom. Män dolde i större utsträckning sin sjukdom från familj och vänner, de kände en 
oro och ångest över att familj och vänner skulle få kännedom om sjukdomen. Män och kvinnor 
kände båda stort stöd från läkare och sjuksköterskor (Mathew m.fl., 2012). Somliga personer 
som inte talade samma språk som majoriteten i det land de bodde i fick ibland hjälp av sin familj 
vid besök hos sjuksköterskan. De yngre i familjen kunde behärska det nya landets språk bättre, 
hade bättre läsförståelse och kunde bättre hjälpa till att fylla i blanketter eller köra personen med 
DMT2 till och från olika vårdinrättningar. Personens partner kunde vara med under besöken för 
att bättre kunna implementera informationen de fick hos sjuksköterskan i sin hemmiljö (Black 
m.fl., 2016). 

Bemästra teknik  

Personerna upplevde att det var ett hårt och tidskrävande jobb att lära sig den komplexa delen i 
att få kontroll över sin DMT2 (Handley m.fl., 2010). Det fanns en genusskillnad i att hantera de 
tekniker som omgav insulinhanteringen. Kvinnor kände i större utsträckning ångest och rädsla 
inför att sticka sig med nålar. Män experimenterade i större utsträckning med insulin och 
läkemedel. Båda könen upplevde att det var utmanade att ha kontroll över sitt blodglukosvärde 
(Mathew m.fl., 2012). Personer upplevde även att det var viktigt att känna igen när blodsockret 
blev för lågt eller högt, för att adekvat kunna behandla situationen (Mathew m.fl., 2012; Moser 
m.fl., 2008). Personer med DMT2 behövde inse att en god blodglukoskontroll var viktig för att 
kunna minimera risken att utveckla långtidskomplikationer relaterat till sin sjukdom (Burridge 
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m.fl., 2015). En del personer upplevde läkemedelshanteringen som svår att förstå och omsätta i 
praktiken, det var en lärandeprocess som tog tid och som krävde repetition (Bernhard m.fl., 
2017).  

Stort eget ansvar 

Över 95 procent av skötseln av DMT2 sker av den personen som har sjukdomen (Hjorth Laursen 
m.fl., 2017). De som har DMT2 bär ett stort ansvar i att bemästra sjukdomen och göra den till en 
integrerad del i livet (Jorunn Herre m.fl., 2015). Det är en komplex process för personen att sköta 
sin DMT2, skötseln innebar att personen skulle bemästra diet, fysisk aktivitet, vila, 
glukosmätning, fotvård, hudvård, läkemedelshantering och uppsökning av vård vid behov 
(Mathew m.fl., 2012; Moser m.fl., 2008). Skulle personen misslyckas med en del i att sköta sin 
sjukdom uppkom ofta en känsla av skuld, ångest, frustration och misslyckande (Handley m.fl., 
2010; Wermeling m.fl., 2014). Det var viktigt för personer med DMT2 att känna kontroll över 
sin sjukdom, att de blev experter på den. Det var utmanande och tidskrävande då det erfordrade 
att personen var engagerad och slet hårt för att lyckas lära och anpassa sina livsstilsförändringar 
och rutiner relaterat till sjukdomen (Handley m.fl., 2015; Burridge m.fl., 2015; Ågård m.fl., 
2016; Bernhard m.fl., 2017). Hindrande faktorer för det egna ansvaret var de yttre faktorer och 
omständigheter i livet som påverkade personen negativt som exempelvis arbetslöshet, 
smärtfyllda livserfarenheter från krig och saknaden av hemlandet för personer som exempelvis 
flytt från sitt hemland (Ågård m.fl., 2016). De självhjälpsstrategier som personer tog till för att 
klara det egna ansvaret var att finna rutiner för sin läkemedelshantering vilket underlättade att 
göra sjukdomen till en intrigerad del av livet. Läkemedelsplanen kunde innebära att fördela sina 
läkemedel i dosett, märka läkemedelsförpackningarna och skriva minneslappar över den dagliga 
motionen och måltider. Personerna förbättrade även den egna kunskapen genom att söka 
information i sociala medier, gå utbildningskurser om DMT2 och ha ett nära samarbete med sin 
läkare. En del personer förberedde sig på akuta situationer genom att bära ett USB-minne med 
sin läkemedelslista för att kunna visa sjuksköterskan om personen behövde akut vård (Bernhard 
m.fl., 2017). Trots att personerna kände stor vånda inför att sköta sin DMT2 och det egna 
ansvaret så litade de på att deras läkare skulle fylla i glappet mellan deras förståelse för 
konsekvenserna och deras motivation till att sköta sin sjukdom (Wermeling m.fl., 2014).  

Delaktighet i vården  

Alla personer har olika förutsättningar och olika förmåga att ta till sig information. Språk, kultur 
och bristande sjukdomsinsikt kan vara hinder för en god vård. Genom att anpassa 
kommunikation, bemötandet och vården till den enskilda individen, förbättras förutsättningarna 
för att personen mottar en god vård. Ur temat framkom tre subteman, anpassad kommunikation 
och bemötande, kunskap och utbildning om diabetes samt personens berättelse i fokus.  
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Anpassad kommunikation och bemötande  

Personen som vårdades tyckte det var viktigt att bli sedd som expert på sin kropp, sjukdom och 
situation. Sjuksköterskan kunde agera som en mentor som fanns till för att ge kunskap och 
verktyg så att personen kunde anpassa sig till sin DMT2 (Handley m.fl., 2010). Personcentrerad 
vård var positiv för patienterna på grund av att individers olika bakgrunder formade personerna 
olika och bidrog även till att kommunikation tolkades på olika sätt (Black m.fl., 2016).   
Det fanns många olika faktorer som påverkade hur väl en person förändrade sina levnadsvanor i 
relation till sin DMT2. Faktorer som påverkade personens livsstilsförändringar kunde 
exempelvis vara tillgång och kvalitén på vården som gavs. Människor reagerade även olika på 
informationen de blev försedda med och det påverkade i sin tur personens egenvård. Skulle 
sjuksköterskan brista i sin förståelse för personens olika levnadsätt och kommunikationsvariabler 
kunde det leda till en sämre vård (Ågård m.fl., 2016). Kommunikationen mellan personen som 
får vård och sjuksköterskan kunde vara svår, då kommunikation om mat, viktminskning och 
fysisk träning kunde inskränka på individens autonomi, självidentitet samt kultur. Personerna 
kunde också känna sig kränkta när läkaren diskuterade deras vikt och inte tog hänsyn till 
personens värdighet, som att inte presentera sig ordentligt, inte titta personen i ögonen eller välja 
ordval som fet. Detta upplevde personen som kränkande (Wermeling m.fl., 2014). Det var viktigt 
för personen att sjuksköterskan anpassade sin kommunikation utefter deltagarnas kunskapsnivå. 
En del personer ansåg att informationen var för komplicerad eller för grundlig. En del personer 
tyckte att det kändes som om att vara tillbaka i skolbänken när de blev undervisade, någonting 
som inte alltid ansågs som positivt hos personerna (Hjorth Laursen m.fl., 2017).  
Det var viktigt för personen med DMT2 att bli motiverad till att självhantera sin sjukdom 
(Jorunn Herre, Graue, Hope Kolltveit & Gjengedal, 2015).  

Kunskap och utbildning om diabetes  

Det var viktigt att ha kunskap om sin DMT2 för att kunna övervinna sin rädsla och återerövra sin 
hälsa. Kvinnor använde i större utsträckning kurser och stödgrupper ihop med andra personer 
genom exempelvis viktminskningskurser, motionsgrupper och fotvårdskliniker. Män tenderade 
att utbilda sig genom exempelvis böcker samt internet och inte i lika stor utsträckning via sociala 
sammanhang (Mathew m.fl., 2012). Utbildningskurser i att sköta sin DMT2 hade en god effekt 
på deltagarna, då det gav nya insikter genom att dela upplevelser med andra deltagare. Att 
hantera sin diet ansågs lättare efter att ha fått kunskap om sambandet mellan olika maträtter och 
blodglukosnivån. Information om kalorier, etiketter på matvaror och portionsstorlekar var 
betydelsefullt för personerna. De flesta personerna var eniga om att den nya kunskapen bleknade 
med tiden och att det fanns ett behov av uppföljningskurser (Jorunn Herre m.fl., 2015). En del 
sjuksköterskor använde sig av äldre utbildningsmodeller i sin utbildning om DMT2, som enbart 
försedde deltagarna med information och inte integrera lärande. Sjuksköterskan tog för givet att 
personerna skulle förändra sitt beteende utefter den information de fått. Detta medförde att 
sjuksköterskan missade den utmanande barriären för deltagarna, som var glappet mellan att veta 
vad som behövde förändras och att utföra det i praktiken samt att lyckas bibehålla de 
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förändringar som krävdes (Burridge, Foster, Donald, Zhang, Russell & Jackson, 2015). Personer 
med DMT2 ansåg att de viktigaste elementen i utbildningskursen var motion och diet. Beroende 
på en personens subjektiva upplevda hälsa tenderade personen att ta åt sig olika mycket 
information och utöva praktiska saker i vardagen. Personer som upplevde sig som ohälsosamma 
ansåg att det var svårare att implementera nya rutiner som innehöll träning och diet, till skillnad 
från subjektivt hälsosamma personer som var mer positivt inställda till livsstilsförändringar. 
Sjuksköterskan behövde ha detta i åtanke, så att utbildningskurserna kunde gynna alla deltagare 
oavsett den subjektiva upplevelsen av hälsa (Hjorth Laursen m.fl., 2017).  

Personens berättelse i fokus 

Det var viktigt att sjuksköterskan förstod hur personer upplevde att det var att leva med DMT2 
(Ågård m.fl., 2016). Brist på personcentrerad vård gjorde det svårare för personen att sköta sin 
sjukdom (Hjorth Laursen m.fl., 2017). Det var viktigt att sjuksköterskan lyssnade till personens 
berättelse och följde upp personen med glukoskontroller och läkemedelsjusteringar (Mathew 
m.fl., 2012). Att lyssna på personen som vårdas och dennes berättelse var en central del i den 
personcentrerade vården. Att se personen som vårdas som expert och sjuksköterskan som mentor 
var ett effektivt sätt att öka egenvården hos personen med DMT2. Detta innebar att det primära 
fokuset i vårdandet skulle vara på personen som tar emot vård, på dennes berättelse, behov, 
resurser samt behov av utbildningsprogram. En brist på utvärdering av personens resurser samt 
behov och med ett bristande stöd vid diagnostiseringen, var sammantaget de främsta faktorerna 
till att personerna inte klarade av att vidmakthålla sina livsstilsförändringar (Handley m.fl., 
2010). Personer ansåg att rutiner och partnerskap inom vården behövde vara flexibel och 
individualiserad så att sjuksköterskorna kunde ta hänsyn till personens sammanhang och 
förväntningar. Genom att ge en individualiserad vård skapades en positiv miljö där en känsla av 
allians mellan personen som vårdades och sjuksköterskan uppstod, någonting som var ledande 
och viktigt inom hanteringen av DMT2 (Burridge m.fl., 2015). Personer som diagnostiseras med 
DMT2 kunde få känslor som förnekelse, chock, rädsla och ilska. De emotionella faktorerna 
kunde göra att personen tappade fotfästet i livet. Det var viktigt att sjuksköterskan lyssnade på 
hur personen upplevde att det var att diagnostiseras med DMT2, så att rätt information och stöd 
kunde ges. De flesta personer i studien mindes inte att de fått tillgång till denna typ av stöd från 
sjuksköterskan vid sin diagnostisering (Handley m.fl., 2010).  

Diskussion 

Metoddiskussion  

Syftet med studien var att beskriva personers erfarenheter av att leva med DMT2. Metoden var 
en litteraturbaserad studie som baserades på kvalitativ forskning. Friberg (2017) beskriver att 
kvalitativa studier har som främsta mål att öka förståelsen för ett ämne och bidra till 
evidensbaserad vård. DMT2 är en mångfacetterad sjukdom som kan innebära döden om 
personen inte behandlas på ett adekvat sätt. DMT2 valdes därför att det var den diabetessjukdom 
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som flest personer i världen har. Författarna hade inga personliga erfarenheter av DMT2 men har 
påträffat sjukdomen under sina verksamhetsförlagda utbildningar. Under de verksamhetsförlagda 
utbildningarna har långtids- och korttidsblodglukos prover tagits samt läkemedelsadministrering 
till personer med DMT1 och DMT2 utförts. Förförståelse innebär de antaganden och ansatser 
som kan sätta en sak i fokus och åsidosätta andra fenomen. Förförståelse innebär även att det vi 
tror om ett fenomen påverkar hur vi utformar metoder och analyserna utformas (Augustinsson, 
2017). Databasen Cinahl användes för att utföra de systematiska sökningarna till studien. En 
avgränsning var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och vara peer reviewed. De artiklar 
som valdes till studien var publicerade åren 2008–2018 för att vara så uppdaterad forskning som 
möjligt. Detta bör öka studiens trovärdighet, giltighet och tillförlitlighet. Exklusionskriterierna 
för studien var personer under 18 år, personer med kognitiv funktionsnedsättning, personer med 
en annan form av diabetes som inte innefattar DMT2 samt personer som varit diagnostiserade 
med DMT2 i mindre än två månader på grund av att personerna skulle hunnit få erfarenheter av 
hur det är att leva med sjukdomen. Personer med kognitiv funktionsnedsättning valdes att 
exkluderas från resultatets artiklar därför att författarna ville studera personer som autonomt 
kunde hantera sin sjukdom. Detta gör att överförbarheten inte bör generaliseras på alla personer 
som har DMT2, men på en stor del då inklusionskriterierna innefattade både män och kvinnor 
över 18 år som har sjukdomen.  
Överförbarhet innebär i vilken utsträckning kvalitativa studiers resultat kan överföras på andra 
grupper. Trovärdighet behandlar hur trovärdigt en studies resultat är och giltighet innebär en 
kvalitetsbedömning av hur välgrundade och korrekta undersökningarna i studien är, om de 
besvarar syftet med studien. Tillförlitlighet innebär i vilken grad en studies mätning är felfri 
(Polit & Beck, 2017a). Artiklarna är kvalitetsgranskade, när de kvalitetsgranskats ska kvalitén 
bedömas genom ett poängsystem. Grad I innebär högst kvalité, därefter kommer grad II och sist 
grad III. Sex av studiens artiklar var grad I, tre var grad II och en artikel var grad III. Den artikel 
som fick grad III valdes att ha med trots lägst grad i kvalitetsbedömningen, detta då studien 
fortfarande gav relevant information till studiens syfte. Ytterligare en artikel fick grad III och 
valdes att exkluderas ur studien, då den inte ansågs vara tillräcklig relevant för syftet. Deltagarna 
i studiens underlag valdes att kallas för personer istället för patienter, detta för att undvika 
objektifiering. Vidare valdes enbart studier där etiska resonemang tydligt framkom, detta för att 
författarna skulle kunna säkerställa att personerna i studierna blivit behandlade på ett etiskt sätt. 
Alla forskare som bedriver forskning som baseras på människor behöver ha etiska resonemang i 
åtanke för att säkerställa att deltagarnas rättigheter är säkrade. Etik inom forskning på människor 
innebär bland annat att deltagarna har rätt till självbestämmande, fullständig information om 
studiens syfte samt deltagarens rätt till att avsluta sitt medverkande. Att deltagarna har rätt till 
anonymitet är också en del av etiken inom forskning som inkluderar människor (Polit & Beck, 
2017b).  

I analysen togs nyckelfynd fram från sammanlagt tio artiklar till den här studien. De nyckelfynd 
som togs fram bedömdes besvara studiens syfte. Enligt Friberg (2017) fungerar analysprocessen 
som en helhet som går till delar för att därefter bilda en ny helhet. Båda författarna kom 
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gemensamt fram till nyckelfynden som sedan bildades till teman och subteman, vilket gjorde att 
enskilda tolkningar undveks i resultatet. Friberg (2017) beskriver att trovärdigheten ökar på detta 
vis, då författarens enskilda tolkning undviks. Under sökprocessen för att hitta artiklar till 
diskussionsdelen fann författarna artiklar som hade varit ett bra komplement till resultatdelen, då 
artiklarna hade kunnat ge en bredare och djupare förståelse för hur personer upplever att det är 
att leva med DMT2. Resultatets innehåll hade därmed kunnat stärkas genom att fler artiklar 
baserades på de subteman och teman som författarna skapat. Kvalitativa studier grundas i 
narrativa intervjuer och kvantitativa studier grundas på numeriska värden. Kvalitativa data 
grundas i att personer berättar om hur hen upplever ett fenomen, medan kvantitativa studier 
exempelvis ber en person att svara på en skala mellan 0–10 hur ansträngande det är att hantera 
sina läkemedel (Polit & Beck, 2017c). Den här studien grundas i kvalitativa studier och varje 
enskild individs upplevelse är subjektivt. Hade studien grundats på kvantitativa studier är det 
möjligt att resultatet hade blivit annorlunda och visat på andra svårigheter och hinder med att 
leva med DMT2.  

Resultatdiskussion  

Kulturens betydelse  

Resultatet visar att personer med DMT2 står inför många utmaningar i att hantera sin sjukdom, 
men kan ta hjälp av olika resurser för att försöka bemästra sjukdomen. En slutsats som kan dras 
utifrån detta är att sjuksköterskor bär på ett stort ansvar i att stötta och informera personer med 
DMT2. Författarna till denna studie kom till insikt med att forskning visar att i 
utanförskapsområden har religion, mat och kultur en särskilt stor påverkan på personer med 
DMT2. Med tanke på detta är det möjligt att ett hinder som sjuksköterskan kan stöta på är 
personer som anser att den spirituella hälsan är viktigare än den somatiska, vilket kan leda till 
svårigheter att sköta sin egenvård och som i sin tur bör kunna leda till svårigheter för 
sjuksköterskan att finna motivation till livsstilsförändringar hos personen med DMT2. Enligt 
Eriksson (1989) skall sjuksköterskan ur ett hälsoperspektiv försöka förstå vad som är viktigt i 
livet för den person som vårdas. Hälsa behöver inte innebära frånvaro av sjukdom, vad personen 
upplever som välbefinnande är subjektivt (Eriksson, 1989). Relaterat till studiens resultat 
behöver sjuksköterskan i sitt arbete en förståelse för hur personer upplever olika dimensioner av 
hälsa och hur de prioriterar olika val i sin egenvård för att uppnå högsta möjliga hälsa för dem. 
Somliga anser att val här och nu är viktigare än sena diabeteskomplikationer och väljer att 
exempelvis äta snabbmat. Somliga anser även att val de gör här och nu har avgörande betydelse 
för evigheten i form av att följa sin religions påbud för ett evigt liv. Detta kan vara svårt för 
sjuksköterskan då hen kan se de allvarliga komplikationer som kan uppkomma vid exempelvis 
långvarig fasta. Utbildningskurser om DMT2 för personer från andra kulturer än den svenska kan 
behöva anpassning, såsom tolk med liknande kulturell bakgrund samt skrivet material på 
personens modersmål (Socialstyrelsen, 2017). Enligt patientlagen (SFS 2014:821) ska den 
information som ges anpassas utefter personen som tar emot den, detta innebär exempelvis att 
sjuksköterskan behöver anpassa informationen utefter hur väl personen behärskar språket samt 
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andra individuella faktorer, som exempelvis kan vara kopplade till religion eller kultur. Enligt 
hälso-och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska vård ges på lika villkor för hela populationen. Att 
personer som inte talar eller förstår svenska har tillgång till tolk är en central del i 
patientsäkerheten, kvalitén på vården och för att uppfylla en del i hälso-och sjukvårdslagen 
(HSL) som belyser att alla har rätt till vård på lika villkor (Socialstyrelsen, 2016). Författarna ser 
ett behov av utbildningskurser och olika former av möten för personer som har DMT2. Det är 
viktigt att information ges på flera språk och att det finns en förståelse för hur personer tar till sig 
information relaterat till utbildningsnivå och sociokulturell bakgrund. Etniska minoriteter i 
västvärlden kan känna maktlöshet, att vården är svårtillgänglig och kan ha svårt att acceptera sin 
DMT2. Detta kan bottna i de kulturellt betingade roller som kan vara starka i etniska minoriteter, 
rollerna kan göra det svårare att sköta sin sjukdom. Andra faktorer som påverkar förmågan till 
egenvård är socioekonomiska problem och en stark symbolisk betingad världsbild (Jones & 
Crowe, 2017). 

För att kunna hantera sin ångest och oro tar vissa personer tillflykt och stöd i sin religion. En del 
buddister anser att sjukdomen är ett resultat av dålig karma i detta liv eller i det förra. De anser 
att genom att offra gåvor kan de gottgöra för sin dåliga karma. En del muslimer anser att det är 
Allahs vilja och fortsätter sitt religionsutövande som förut, vilket kan innebära att fasta under 
Ramadan (Lundberg & Thrakul, 2013). En del personer med DMT2 anser att de inte kan ändra 
Allahs vilja men att de kan sköta sin kropp bättre eftersom den är en gåva från Allah. Med hjälp 
av sin tro kan de känna sig starkare och sköta sin DMT2 (Abdoli, Ashktorab, Ahmadi, Parvizt & 
Dunning, 2011). Sjuksköterskan ska främja en miljö där personens värderingar, trosuppfattningar 
samt traditioner respekteras (ICN:s etiska kod för sjuksköterskor, 2014). Som sjuksköterska är 
det därför angeläget att ha kultur och religion i åtanke när en person vårdas. Sverige är ett 
mångkulturellt land där en del personer väljer tradition och religion framför rekommenderad 
vård. Somliga personer anser att bön och tro är ett komplement till läkemedel för att behandla 
DMT2. Personerna med sjukdomen anser att det inte räcker med att enbart be till Gud, de är även 
tvungna att ändra sina matvanor (Chrystal & Smith, 2012). Fyndet om kulturens vikt var 
överraskande för författarna. Kunskapen och insikten om kulturens och religions betydelse i 
somliga personers liv hade författarna inte kunnat ta del av om inte sökning efter artiklar till 
resultatdelen hade varit bred.  

För vissa personer finns det dimensioner av andlighet i vardagslivet, där andlighet är nyckeln till 
att leva med en kronisk sjukdom. Personerna anser att Gud alltid är närvarande för att hjälpa och 
att Gud är källan till styrkan och förser personerna med de verktyg som behövs för att tillfriskna 
eller finna styrkan till att leva med sjukdomen. Bönen spelar en central roll i att sköta om sin 
sjukdom, där Gud i kombination med läkemedel hjälper personerna att sköta sin kroniska 
sjukdom (Harvey & Cook, 2009). Att drabbas av en kronisk sjukdom som DMT2 är för vissa 
personer upp till Gud och bortom personens kontroll. Personer med en etnicitet från mellanöstern 
har en hög genetisk prevalens av DMT2. En del personer från mellanöstern som kommit till 
västvärlden är positiva till att screenas för att bli medvetna om deras hälsostatus. Den största 
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orsaken till detta är att de känner ett stort ansvar över att ta hand om sin familjs hälsa, och vill 
därför även bli medvetna om deras egen hälsostatus. Trots att en del personer anser att det är upp 
till Gud att avgöra vem som blir sjuk så anser de flesta personerna att de har ett eget ansvar att 
undvika att få DMT2. Detta innebär exempelvis att förändra sina negativa levnadsvanor som kan 
vara riskmarkörer för att utveckla sjukdomen. Inom mellanösterns kultur är rökning vanligt, 
vilket innebär att det är en hög prevalens av rökning bland personer som kommer från 
mellanöstern. Detta trots att rökning är en riskfaktor för att utveckla DMT2 (Andersson, 
Karlsson, Bennet, Fellbrant & Hellgren, 2016). En del personer hanterar sin DMT2 med hjälp av 
Gud. Bön kan hjälpa vissa personer att hantera sin sjukdom, de får även hjälp och styrka från 
Gud med att ändra beteenden som är skadligt för sjukdomen som exempelvis att dricka och röka. 
En annan viktig copingstrategi kan vara att läsa bibeln (Namageyo-Funa, Muilenburg & Wilson, 
2015).  

Hantera sin sjukdom 

I resultatet framkom att en del personer upplever att de livsstilsförändringar som krävs för ett 
hälsosammare liv är komplexa att genomföra, då de krockar med den vardag de haft innan 
diagnostiseringen av DMT2. En möjlig slutsats som kan dras utifrån detta är att det är svårt att 
sköta sin DMT2 och personerna med sjukdomen känner ett stort eget ansvar där stöd från 
närstående bland annat är en viktig resurs. Svårigheter att anpassa sig till livsstilsförändringar 
efter att ha fått DMT2 kan vara frånvaro av smärta, att det är en obotlig sjukdom samt 
kunskapsbrist om sjukdomen. Insikten om att ta ett större ansvar över sin sjukdom kommer för 
en del personer när de inser att DMT2 är en kronisk sjukdom eller när de får kännedom om de 
svåra sena komplikationerna som kan tillkomma. En del personer försöker interagera läkemedel i 
sitt dagliga liv och ett hinder kan vara svårigheter att lära sig att uttala namnen på läkemedlen. 
Personer har ibland stora svårigheter att anpassa kosten och att lära sig tycka om den mat som är 
bra för dem. De kan även känna en press av att de inte bör äta den mat som kan förvärra 
sjukdomen. Personerna beskriver ibland motion som en nyckel till att kunna äta mindre 
kontrollerat (Abreu, Nunes, Taylor & Silvia, 2018).  

Personer med DMT2 anser ofta att de får stöd från sin familj i att sköta sin sjukdom men ibland 
kan de även känna att familjen gör uppgiften svårare. Andra familjemedlemmar kan köpa hem 
mat som är onyttig och personen med DMT2 kan då ha svårt att motstå den onyttiga maten. 
Personerna med DMT2 anser att deras familj oftast har en vilja att lära sig mer om sjukdomen 
för att kunna vara mer stöttande. Personerna inser vikten av en livsstilsförändring och att 
familjen kan vara en viktig del då de övergripande förändringarna som krävs för ett 
hälsosammare liv är svåra att göra på egen hand. Stöttning från familjen för att kunna bibehålla 
optimismen genom svåra stunder har stor betydelse (Jones m.fl., 2008).  

I resultatet framgår det att sjuksköterskan kan uppmuntra personen med DMT2 genom att 
anpassa sin kommunikation utefter personens förmåga samt genom att arbeta personcentrerat. 
Möjligen kan detta innebära att sjuksköterskan spelar en viktig och kontinuerlig funktion i 
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personens förmåga att sköta sin sjukdom genom att jobba personcentrerat. Den personcentrerade 
vården består i att sjuksköterskan anpassar informationen till personens förförståelse om DMT2 
och hur väl personen tar till sig information om sin sjukdom. Med tanke på detta är det även 
viktigt att ha personens berättelse i centrum då personen som vårdas ska ses som experten på sin 
sjukdom och sin situation. En tanke kan vara att sköta sin sjukdom består av att inse det egna 
ansvaret, och att bli säker i praktiska moment som att exempelvis administrera insulin samt att 
fullfölja de förändringar som behövs i livet för ett sundare liv i relation till sin sjukdom. Det 
framgick i resultatet att alla personer använder sig av olika resurser för att nå sina mål och 
underlätta sitt vardagliga liv. Studien visar att när personerna fick ett grepp om helheten i sin 
sjukdom hade de lättare att hantera den och att intrigera DMT2 i sitt dagliga liv och såg inte 
längre sjukdomen som lika svår och övermäktig. Närstående spelar en central del i vissa 
personers liv och har enligt patientlagen (SFS 2014:821) rätt till information samt delaktighet i 
personens vård om personen med DMT2 samtycker till detta. I resultatet framgår det att vissa 
personer finner ett stort stöd i att ha sina närstående som en resurs i att sköta sin DMT2.   

Delaktighet i vården  

En möjlig slutsats som kan dras utifrån resultatet är att det är viktigt att personer känner 
delaktighet i sin egenvård och känner sig autonoma. Därför behöver sjuksköterskan anpassa 
kommunikationen så att personen som har DMT2 kan vara med och göra autonoma val genom 
att hen förstår vad valen innebär. Med tanke på detta kan ett sätt för sjuksköterskan vara att 
erbjuda utbildningskurser om DMT2, detta kan öka personens förståelse om sjukdomen samt ge 
trygghet i praktiska moment som exempelvis att injicera insulin. Enligt patientlagen (SFS 
2014:821) ska vårdpersonal främja patientens delaktighet i sin egen vård. Personcentrerad vård 
är en viktig del inom vården och syftar till att ha med personen som vårdas subjektiva 
upplevelser i vårdplanen för att stärka personen autonomi (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 
Författarna har genom studiens gång uppmärksammat att personcentrerad vård består utav 
många olika dimensioner som exempelvis att lyssna på patienten och respektera dennes val. 
Skulle en del i den personcentrerade vården brista kan det i sin tur leda till att hela 
vårdupplevelsen försämras. Resultatet i den här studien visar att det finns många olika aspekter 
att ta hänsyn till för en god vård.  

Orem (1991) beskriver en omvårdnadsteori som handlar om egenvård, sjukvårdsbehov och 
omvårdnadssystem. Egenvård beskrivs som personens insikt av att miljön och faktorer runt om 
personen har betydelse för hens hälsa. Egenvården är viktig för personen eftersom den leder till 
en ökad integritet, funktion och utveckling. En del av sjukvårdsbehovet som ingår i Orems 
omvårdnadsteori, och som delas in i tre undergrupper, handlar om omvårdnadssystem. 
Omvårdnadssystemet handlar om i vilken grad en person behöver stöd, i form av exempelvis 
utbildningskurser om sin sjukdom (Orem, 1991). Detta kan relateras till resultatet som författarna 
kommit fram till, då det beskrivs om vikten av att bli erbjuden utbildningskurser om sin DMT2, 
vilket i sin tur stärker personernas autonomi.  
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Det framgår i resultatet att sjuksköterskor håller utbildningskurser för personer med DMT2 för 
att öka kunskap om sjukdomen. På utbildningskurser kan personer med DMT2 byta erfarenheter 
med varandra. I resultatet framgick det att kurser både kunde vara stöttande och upplyftande men 
även jobbiga för personer där sjukdomen fortskridit långt och sena komplikationer utvecklats, då 
de fick en känsla av att vara ‘’sämst’’ i gruppen. En tänkbar konsekvens utifrån detta är att 
sjuksköterskan ska ha personens berättelse i fokus, det är viktigt för att förstå hur personen skall 
ta till sig och implementera sin kunskap i praktiken. Flode, Iversen, Aarflot & Haltbakk (2017) 
beskriver att en stor del i vården är att förse personer med DMT2 om kunskap kring sjukdomen 
och hjälpa dem att utveckla och bibehålla en attityd och motivation som hjälper personen att 
sköta sin sjukdom. Vård av personer med DMT2 beskrivs som ett komplext ämne, då det syftar 
till att påverka beteendet hos personen som har sjukdomen, för att förbättra egenvården. Det är 
viktigt att sjuksköterskan arbetar individualiserat utefter varje person som vårdas, så att personen 
kan vara med och fatta beslut om sin vård. Ett partnerskap mellan personen som får vård och 
sjuksköterskan som vårdar är nyckeln till en framgångsrik vård, som ytterligare kan stödjas 
genom att implementera informationsföreskrifter. En optimal vård innebär en uppdaterad 
vårdmetod för en ökad delaktighet i att sköta sin sjukdom, ökad personkännedom om DMT2, 
beslutsfattande samt individuella vårdmetoder. En personcentrerad vård kan leda till en ökad 
effektivitet av diabetesbehandlingen (Phillips, 2016).  

Slutsats 

DMT2 är en kronisk sjukdom som innebär många prövningar och utmaningar för de personer 
som har den. En del personer väljer att prioritera sin spirituella hälsa framför sin somatiska, och 
låter därigenom religion, kultur samt traditionell mat gå före den behandling som krävs för att 
reducera riskerna att drabbas av komplikationer relaterat till DMT2. Att hantera sin sjukdom är 
en central del i behandlingen och för vissa personer är närstående en viktig resurs för att klara av 
att leva med DMT2. Närstående kan förse personen med information, hjälp med matlagning samt 
hjälp med skjuts till och från olika vårdinrättningar. En del i att kunna sköta sin sjukdom handlar 
om att bemästra olika tekniker som är relaterade till sjukdomen. Detta kan innebära att 
administrera läkemedel eller att ha kunskap och vara bekväm i att injicera insulin. Genom att få 
den här kunskapen via exempelvis utbildningskurser om DMT2, kan kunskapen om olika 
ämnesområden öka vilket i sin tur kan ge personerna med DMT2 en större chans att klara av att 
leva med sin sjukdom. Att vara en del i sin vård har en positiv effekt på personerna som får vård, 
och delaktigheten kan stärkas genom att sjuksköterskan anpassar sin kommunikation till den som 
ska ta emot den samt sätta personens berättelse i fokus. Genom att erbjuda personerna med 
DMT2 utbildningskurser om sjukdomen kan delaktigheten ytterligare öka genom att personen 
förses med mer kunskap om DMT2 vilket i sin tur leder till en förmåga att ta evidensbaserade 
beslut i sitt vardagliga liv och stärka autonomin.  
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Praktiska implikationer  
Då DMT2 innebär stora krav och livsstilsförändringar hos personer som diagnostiserats med 
sjukdomen, krävs det att personer i omgivningen kan ge stöd. Därför är det av stor vikt att som 
sjuksköterska ha en förståelse för hur personer upplever sin sjukdom för att kunna jobba 
personcentrerat och ge en god vård. Sjuksköterskan behöver hjälpa personen att hitta resurser 
som underlättar hanteringen av sjukdomen. Då DMT2 ökar i de flesta länder runt om i världen, 
är det av stor betydelse att sjuksköterskor hjälper personer med sjukdomen att öka kunskapen om 
den genom utbildningskurser om sjukdomen. Detta för att kunna hjälpa personer att reducera 
risken att drabbas av svåra komplikationer som är relaterade till sjukdomen.  

Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 

Idag finns det ett flertal kvalitativa studier som har undersökt hur personer med DMT2 upplever 
att det är att leva med sjukdomen. DMT2 ökar i stor grad runt om i världen och ses som ett hot 
mot folkhälsan. I takt med att sjukdomen ökar bland befolkningen kommer sannolikt behovet av 
ytterligare forskning kring ämnet att öka. Sjuksköterskans omvårdnad baseras på evidens vilket 
innebär att ytterligare forskning kring ämnet är en förutsättning för att öka sjuksköterskans 
evidensbaserade omvårdnad. Resultatet i den här litteraturbaserade studien visar att det är 
omvälvande att få diagnosen DMT2. Det krävs i de flesta fall en stor livsstilsförändring för 
personer som diagnostiseras med DMT2 i att förstå vad sjukdomen innebär, lära sig tyda sin 
kropps signaler och koppla sambandet mellan kropp och nya levnadsvanor. Hur lång tid 
processen tar beror i många fall på kulturella, religiösa eller socioekonomiska faktorer. Personer 
med DMT2 använder sig av olika resurser för att kunna sköta sin sjukdom, och en del personer 
prioriterar sin religion och kulturella högtider framför att följa riktlinjer för att sköta sin sjukdom.   
Författarna hade en förförståelse att det skulle vara omvälvande för en person att få diagnosen 
DMT2. Insikten om att kultur och religion spelade en betydande och ibland helt avgörande roll 
för personen med sjukdomen när det handlar om prioritering mellan den spirituella hälsan och 
den somatiska hälsan var författarna omedvetna om innan studien gjordes. Under 
sjuksköterskeutbildningen har föreläsningar om att arbeta personcentrerat varit en central del 
samt att vårda utifrån ett holistiskt förhållningssätt gentemot personen som vårdas. Men den 
kulturella och religiösa aspekten av vårdanden har varit marginaliserad under utbildningen. Det 
behöver läggas större vikt i sjuksköterskeutbildningen på hur migrantgrupper i ett mångkulturellt 
Sverige ser på kroppen. Det behövs ytterligare forskning på hur sjuksköterskan skall arbeta 
personcentrerat med migrantgrupper i Sverige. En tänkbar slutsats som kan dras utifrån detta är 
att det behövs ytterligare forskning på hur personer sköter sin hälsa under exempelvis religiösa 
föreställningar som innehåller fasta, som Påsken och Ramadan. Samt ytterligare forskning om 
hur sjuksköterskan skall arbeta personcentrerat under dessa högtider. Författarna vill även få en 
djupare kunskap om hur personer som lever med psykisk ohälsa klarar av att sköta sin DMT2 
autonomt.  
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utbildningskurs 
som de deltagit i 
sex månader 
tidigare. 

Beroende på 
personens 
subjektiva 
upplevelse av 
hälsa tar de till 
sig olika mycket 
information på 
ett utbildnings-
program.  

Grad I 

 

  Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning  

Författare: 
Jorunn Herre, A  
Graue, M  
Hope Kolltveit, 
B-C  
Gjengedal, E 
Årtal: 
2016 
Land: 
Norge  

Problemet 
indikerar att det 
finns barriärer i 
kommunikation
en mellan 
sjuksköterskan 
och personer 
som 
självhanterar sin 
DMT2.   
Syftet var att 
öka kunskapen 
om hur personer 
med DMT2 
upplever 
diabeteskurser.   
  

Empirisk ansats 
i en kvalitativ 
studie.    
   
Metod 
fokusgrupps 
intervjuer.  
  

11 kvinnor och 
11 män med 
DMT2 som 
deltagit i kurser 
om att sköta sin 
sjukdom.  

Personerna 
kunde tillgodo 
göra sig en mer 
nyanserad och 
specifik 
kunskap om 
DMT2 genom 
att delta i grupp-
sammankomster
.  

Grad I 

 
 
 

 



   
 

 
 

Bilaga III 

  Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning  

Författare: 
Mathew, R  
Gucciardi, E  
De Melo, M  
Barata, P 
Årtal: 
2012 
Land: 
Canada  

Problemet 
indikerar att det 
finns ett 
begränsat antal 
studier som har 
fokuserat på 
narrativa 
berättelser om 
hur personer 
upplever att det 
är att sköta sin 
DMT2.  
Syftet var att 
utforska 
personers 
erfarenheter av 
diabeteshanterin
g, specifika 
behov, 
utmaningar samt 
hinder i relation 
till deras 
sjukdom.   
  

Kvalitativ 
sökmetod med 
induktiv 
tematisk 
dataanalys.  
Fokusgrupp 
intervjuer samt 
individuella 
intervjuer. 

Deltagarna 
rekryterades av 
en 
forskningsassist
ent som 
identifierade 18 
kvinnor och 17 
män med DMT2 
från Diabetes 
Education 
Centers kliniska 
diagram.  

Personer vill ha 
stöd i 
emotionella och 
praktiska 
aspekter i att 
sköta sin 
DMT2.  

Grad I 

 

  Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning  

Författare: 
Moser, A  
Van der 
Bruggen, H  
Widdershoven, 
G  
Spreeuwenberg, 
C 
Årtal: 
2008 
Land: 
Nederländerna  

Problemet 
indikerar på att 
det finns lite 
forskning om 
hur personer 
utan någon form 
av boendestöd 
med DMT2 
upplever att det 
är att sköta sin 
sjukdom.    
Syftet var att 
identifiera vilka 
erfarenheter 
som krävs för 
att en person på 
ett autonomt sätt 
skall 
självhantera sin 
DMT2.  
  

Kvalitativt 
beskrivande och 
utforskande med 
en induktiv 
ansats som 
beskriven i 
grundad teori. 
Djupintervjuer. 

6 kvinnor och 9 
män utan någon 
form av boende 
stöd med 
DMT2.  

Personer som på 
ett autonomt sätt 
självhanterar sin 
diabetes gör det 
genom tre olika 
processer, 
dagliga 
aktiviteter, att 
lära sig av sina 
fel och 
preventiva   
åtgärder. 
  

Grad I 

 



   
 

 
 

Bilaga III 

  Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning  

Författare: 
Wermeling, M  
Thiele-Manjali, 
U  
Koschack, J  
Lucius-Hoene, 
G  
Himmel, W  
Årtal: 
2014 
Land: 
Tyskland 

Problemet 
indikerar att 
personer med 
DMT2 känner 
sig förminskade 
av vården.  
Personen med 
diabetes känner 
skuld och skam 
vid misslyckad 
viktminskning.  
Syftet var att 
undersöka 
upplevelser av   
livsstilsrådgivni
ng från läkare 
för personer 
med DMT2.  
  

Narrativ 
kvalitativ 
ansats.  
  
Metod tematiskt 
ramverk.   

16 kvinnor och 
19 män med 
DMT2 
rekryterades till 
studien från 
primärvårdsklin
ker, 
självhjälpsgrupp
er eller lokala 
kliniker.  

Ansvarig läkare 
bör fokusera på 
varje persons 
egenvårds   
kapacitet genom 
öppen 
kommunikation 
och inte strikt 
följa riktlinjerna 
för DMT2 vård.  
  

Grad II 

 

  Problem och 
syfte 

Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
granskning  

Författare: 
Ågård, A  
Ranjbar, V  
Strang, S 
Årtal: 
2016 
Land: 
Sverige  

Problemet 
indikerar att 
patienter ser 
DMT2 som ett 
marginellt 
problem i 
relation till 
andra bördor i 
livet.   
Syftet var att 
identifiera 
faktorer som 
påverkar 
personer 
förmåga att 
hantera 
medicinering 
och 
livsstilsförändri
ngar.  
  

Kvalitativ 
manifest och 
latent 
innehållsanalys. 
Intervjuer.   
  
 

9 kvinnor och 
15 män med 
DMT2.  
  

Personerna 
ansåg inte att 
DMT2 var ett 
stort problem i 
livet. De hade 
svårt att se 
kommande 
långtidseffekter 
av sin sjukdom 
och förändra 
sina 
levnadsvanor.  

Grad I 
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