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Diabetes mellitus type 2 is a rapidly increasing disease worldwide. The disease is connected to 
lifestyle. Making lifestyle changes is hard. When suffering from Diabetes mellitus type 2 it is 
necessary to live healthy to prevent secondary diseases. Lifestyle changes includes for example 
changing dietary habits, become psychically active or losing weight. The aim of this study was to 
gain knowledge about different perspectives of lifestyle changes from both patients and nurses. This 
qualitative study was conducted as a literature study through analysis of relevant scientific articles. 
The results show that both patients and nurses experience difficulties managing lifestyle changes. 
Social support is important for the patient to succeed in making a change. It is important that there 
is a mutual interaction between the patient and the nurse for the patient to succeed to make a 
lifestyle change. This literature study shows that there is a need for more knowledge about 
preventing and managing this disease from a caring perspective. The nurse play an important role in 
the treatment of patients suffering from diabetes mellitus type 2. It is therefore important that the 
nurse has the knowledge needed to motivate and support patients to make a lifestyle change. 
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 1.  Inledning 
Diabetes mellitus typ 2 (DMT2) är en vanlig sjukdom. Uppskattningsvis lider 347 miljoner 
människor i världen av sjukdomen vilket motsvarar ungefär 5 % av världens befolkning. 
Sjukdomen beräknas vara den 7:e vanligaste dödsorsaken i världen år 2030. DMT2 ökar kraftigt 
hos befolkningen och debuterar allt tidigare i åldrarna. Sjukdomen är direkt förknippad med 
livsstil. Fetma, fysisk inaktivitet, rökning och dålig kosthållning ökar risken för att insjukna i 
DMT2. 

Eftersom DMT2 kraftigt ökar och medför lidande för de drabbade, stora kostnader för samhället 
och en stor belastning för vården är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om hur denne 
kan hjälpa dessa patienter samt de som ligger i riskzonen. Sjuksköterskan träffar ofta patienter 
med DMT2. Eftersom sjuksköterskan ska hjälpa och stötta dessa patienter att genomföra 
förändringar i sin vardag är det därför viktigt för sjuksköterskan att känna till hur hon/han kan 
motivera patienten att göra detta. 

 2.  Bakgrund 

 2.1.  Begreppet hälsa 
Hälsa definieras inom vårdvetenskapen som ett mångdimensionellt begrepp vilket kan ses 
utifrån en helhet som kan delas upp utifrån de olika dimensionerna, kropp, själ och ande. 
Eriksson (1988) definierar begreppet hälsa som en helhet. Hälsan rör sig hela tiden mellan olika 
dimensioner. Hälsan är också relativ och upplevelsen av hälsa är inte mätbar eftersom den är 
individuell. Alla människor tolkar sin egen hälsa och det är inte möjligt för någon att ”ge” någon 
annan hälsa. 

1948 definierade World Health Organization (WHO) begreppet hälsa: 

 ”Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 
absence of disease or infirmity.” (WHO 1948, s.100). 

Detta innebär att hälsa inte kan ses endast som frånvaro av sjukdom utan även innefattar en 
människas helhet av ett komplett fysiskt, psykiskt och socialt välmående, ett totalt 
välbefinnande. WHO:s definition har blivit kritiserad då denna innebär att det i princip är 
omöjligt att uppnå en god hälsa. Synen på hälsa har förändrats genom tiden och begreppet har 
därför utvecklats (Medin & Alexanderson, 2000). Enligt författarna ses hälsa idag som en resurs 
som kan uppnås genom att styra och behärska sin egen livssituation. Numera ses inte hälsa som 
ett mål i människans liv utan snarare som en upplevelse utifrån varje individs egen bedömning. 
Vidare beskriver författarna att ansvaret för den egna hälsan inte endast ligger på individen utan 
också på samhället. Varje människa ska ges möjlighet att hantera sin egen situation och sitt eget 
liv. En sjukdom behöver inte alltid medföra ohälsa. Det är, om en vårdvetenskaplig syn på hälsa 
används, möjligt för en person som lider av en sjukdom att uppleva hälsa samtidigt som det är 
möjligt för en person utan sjukdom att uppleva ohälsa (Eriksson, 1988). Det är därför viktigt 
att sjuksköterskan är medveten om att patienter som är sjuka inte själva behöver uppleva sin 
hälsa som dålig. 

 2.2.  Diabetes mellitus typ 1 och 2 
Det finns huvudsakligen två olika typer av diabetes mellitus, typ 1 och typ 2. Så många som 
90% av de som lider av sjukdomen har typ 2 och endast 10 % har typ 1. Sjukdomen är till viss 
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del ärftlig. Båda typerna leder till höga blodsockervärden och kan behandlas effektivt men på 
olika sätt. Skillnaden mellan de olika typerna är att vid typ 1 har kroppen ingen förmåga att 
producera insulin alls. Kroppen kan då inte reglera blodsockernivån själv överhuvudtaget och 
detta tillstånd kan inte behandlas på något annat sätt än med insulinläkemedel. Oftast drabbas 
personer med diabetes mellitus typ 1 i unga åldrar medan DMT2 oftast drabbar vuxna. Vid den 
senare typen av sjukdom drabbas patienten av långvarigt höga blodsockernivåer till följd av 
insulinresistens. Insulinresistens utvecklas oftast till följd av en dålig livsstil. Kroppen har då 
fortfarande viss möjlighet att reglera blodsockernivå automatiskt. Funktionen blir dock 
försämrad med tiden (Ericson & Ericson, 2008). Det finns även andra ovanligare former av 
Diabetes mellitus, exempelvis graviditetsdiabetes. Graviditetsdiabetes kan drabba gravida 
kvinnor till följd av övervikt, ålder eller ärftlighet. Denna form av diabetes upphör nästan alltid 
efter att barnet är fött. Dock finns en ökad risk för dessa kvinnor att senare i livet insjuknar i 
DMT2 (Socialstyrelsen, 2014b). 

 2.2.1.  Historik 
Sjukdomen finns beskriven i papyrusrullar redan 1500 år före vår tideräkning. Läkaren Aretaios 
ger över 1000 år senare sjukdomen dess namn. Ordet diabetes betyder ungefär ”rinna genom” 
och uttrycket har tillkommit utifrån symtomen törst och stora urinmängder. Ordet mellitus kan 
liknas vid honungssöt och detta syftar till att urinen smakar sött. Det var också på det här sättet 
sjukdomen diagnosticerades förr. Läkaren ställde då diagnosen genom att smaka på urinen. 
Mellan 1700-1800- talet upptäckte läkaren John Rollo att mängden socker i urinen kunde 
analyseras. Han upptäckte också att kolhydrater försämrade sockerbalansen i kroppen och 
anpassade därefter en kost kallad den ”animaliska dieten”. Detta var det enda 
behandlingsalternativet framtill 1922 då insulinet kunde isoleras från djur och användas till 
människor för att sänka blodsockret (Lindholm, 2009). År 1964 framställdes syntetiskt insulin 
för första gången. År 1978 klonades den mänskliga genen för insulin vilket ledde till att det 
insulin som används idag är en exakt kopia på mänskligt insulin. DMT2 kan även behandlas 
med perorala läkemedel som ökar kroppens insulinkänslighet och på så sätt bidrar till lägre 
blodsockernivåer. 1956 kom det första perorala läkemedlet för behandling av DMT2 ut på 
marknaden. 1959 lanserades läkemedlet Metformin som än idag är det vanligaste läkemedlet 
vid peroral behandling (Sanofi, 2010). 

 2.2.2.  Sjukdomen 
Vid DMT2 ökar insulinresistensen i kroppens organ. Kroppen har fortfarande möjlighet att 
producera insulin men kroppens organ saknar möjlighet att ta upp detta i tillräcklig mängd. 
Detta leder till att blodsockernivån kommer att höjas och patienten får hyperglykemi. 
Långvariga perioder av hyperglykemi kommer på sikt att skada kroppens kapillärer. Detta leder 
till en otillräcklig blodförsörjning till delar av kroppen och medför därmed en skada på den 
aktuella kroppsdelen. Kärlen har blivit såpass skadade att cirkulationen är nedsatt eller helt har 
upphört (Ericson & Ericson, 2008). Detta är förklaringen till att många med DMT2 på sikt 
utvecklar komplikationer. Konsekvenserna kan på leda till svårläkta sår, blindhet och njursvikt. 
Vid DMT2 ökar risken för att få följdsjukdomar såsom stroke, hjärtinfarkt och neuropati (WHO, 
2014). 

Diagnosen ställs genom ett blodglukos som mäter plasmaglukos-värden i blodet. Ett fastevärde 
på över 6,1 mmol/liter samt ett värde vid normala omständigheter som överstiger 11,1 
mmol/liter innebär ett sjukdomstillstånd (WHO, 2006). Det är inte ovanligt att patienter med 
DMT2 har haft hyperglykemi under en lång tid utan att få symtom innan de får en diagnos. 
Anledningen till detta är att kroppen i början ökar sin insulinproduktion för att kompensera för 
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resistensen. Till slut upphör produktionen eftersom vävnaderna blivit resistenta och inte tar upp 
insulinet. Först då kommer patienten att få symtom på sjukdomen. Dessa symtom visar sig som 
ökad törst, ökad urinmängd och trötthet (Ericson & Ericson, 2008). 

 2.2.3.  Behandling 
I många fall är det möjligt att behandla DMT2 med en god kosthållning och fysisk aktivitet. 
Ofta är DMT2 förknippat med övervikt. Genom att minska kroppsvikten och vara fysiskt aktiv 
ökar kroppens celler sin känslighet för att ta upp insulin. Livsstilsförändring är därför oftast den 
första behandlingsmetoden. Läkemedel som ökar cellernas känslighet för insulinupptag kan 
behövas och används ofta som ett komplement till en god livsstil. Metformin är det 
rekommenderade förstahands alternativet för farmakologisk behandling vid DMT2. Det finns 
även andra läkemedel som kan kombineras med Metformin eller användas som en alternativ 
behandling vid kontraindikationer för Metformin (Läkemedelsverket, 2010). Vid utebliven 
behandling utvecklas till slut insulinresistens i cellerna och patienten behöver då behandlas med 
insulininjektioner för att kunna korrigera sitt blodglukos. Behandlingen är individuell och kan 
variera kraftigt från patient till patient. Insulin kan behöva injiceras flera gånger om dagen i 
samband med måltid eller med långtidsverkande insulin som ges med en enda dos per dygn och 
oftast på kvällen. Patienten kontrollerar sitt blodsocker kontinuerligt för att en korrekt dos 
insulin ska kunna ställas in (Ericson & Ericson, 2008). 

 2.2.4.  Samhällsperspektiv 
År 2013 registrerades cirka 353 000 patienter i Nationella diabetesregistret. Denna siffra 
motsvarar ungefär 92 % av alla med sjukdomen i Sverige (Socialstyrelsen, 2014b). År 2000 
uppskattade WHO att det fanns 171 miljoner människor med DMT2 i världen. Enligt deras 
beräkningar skulle siffran komma att dubblas fram till år 2030 (WHO, 2006). Redan 2014 har 
siffran ökat till 347 miljoner, vilket nästan är den fördubbling WHO beräknade till år 2030 
(WHO, 2014). Den kraftigt ökande prevalensen av DMT2 medför en belastning för samhället 
och vården. På sikt finns risk för komplikationer som medför att patienter med DMT2 inte kan 
vara tillgängliga på arbetsmarknaden och är i behov av vård. I Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för diabetesvård (2014) uppskattas att 4-6 % av Sveriges befolkning lider av 
sjukdomen. Detta ställer stora krav på sjukvården och leder till kostnader för samhället. 
Påverkan på samhällsekonomin beräknas utifrån antalet individer som insjuknar. Varje individs 
kostnad beräknas på hur stora resurser sjukdomen kräver utifrån vårdpersonal, läkemedel och 
andra vårdkostnader samt även att dessa patienters bidragande del till samhället går förlorat till 
följd av uteblivet deltagande på arbetsmarknaden (Steen Carlsson, 2009). 

 2.2.5.  Sjuksköterskans roll 
Det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att kunna uppmärksamma och bemöta varje patients 
upplevelse av sin sjukdomssituation och sitt lidande. Sjuksköterskan ska arbeta för att 
förebygga och lindra lidande för patienten genom lämpliga åtgärder (Socialstyrelsen, 2005). 
Enligt International Council of Nurses' (ICN) etiska kod för sjuksköterskor (2012) har 
sjuksköterskan ett delat ansvar med samhället att bidra till att tillgodose allmänhetens hälsa och 
behov. Eftersom sjuksköterskan har kunskap om hur livsstilsförändring kan bidra till en bättre 
hälsa för en patient med DMT2 ligger det också i sjuksköterskans roll att försöka motivera 
patienten till att leva ett sundare liv. 
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 2.3.  Livsstilsförändringar 
En livsstilsförändring innebär att ändra på ohälsosamma levnadsvanor. Det kan handla om 
exempelvis att se över och lägga om sin kosthållning, börja motionera, gå ner i vikt eller att 
sluta röka (Socialstyrelsen, 2014b). För att förebygga ohälsosamma levnadsvanor krävs ett 
samarbete mellan flera olika aktörer i samhället. Särskilt stort ansvar läggs på hälso- och 
sjukvården vilka spelar en stor roll i att informera och sprida kunskap om goda och 
hälsofrämjande levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011). För att underlätta vid livsstilsförändring 
kartläggs de beteenden som behöver förändras (Johansson & Leksell, 2009). Utifrån 
kartläggningen sätts lämpliga mål för att steg för steg kunna genomföra en förändring. Dessa 
mål är individuella för varje patient. Ofta är det mycket svårt att sluta med ett invant beteende. 
Det är därför viktigt att anpassa behandlingen till individen. Risken med att sätta för höga mål 
från början är att det blir en övermäktig förändring. Detta leder till att patienten tappar 
motivationen och ger upp. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna och att uppmuntra 
patienten att tala om sina egna känslor. För att främja en god självkänsla hos patienten är det 
viktigt att sjuksköterskan bemöter patienten med respekt. Egenvården är det väsentliga. 
Sjuksköterskan fungerar som ett stöd för att hjälpa patienten att genomföra livsstilsförändringar. 

 2.4.  Tidigare forskning 
Det finns mycket tidigare forskning som handlar om livsstilsförändringar vid DMT2. Clark 
(2014) beskriver ett antal rekommendationer för patienter med DMT2. För att förebygga 
sjukdom bör patienten äta mer frukt och grönsaker, minska fettintaget, hålla ett hälsosamt Body 
Mass Index (BMI) samt vara fysiskt aktiv minst 150 minuter i veckan. Vidare beskrivs att det 
finns en rädsla eller förnekelse hos de som lider av DMT2. Detta leder till att en 
livsstilsförändring kan utebli. Som sjuksköterska är det därför viktigt att stötta och motivera 
patienterna. För att en livsstilsförändring ska kunna genomföras är det viktigt att sjuksköterskan 
informerar patienten om de risker som finns med en ohälsosam livsstil. I en studie av Elwell, 
Povey, Grogan, Allen och Prestwich (2013) beskrivs att det är minst lika viktigt att utbilda 
patienter som är i behov av livsstilsförändring som att motivera dem till att genomföra 
förändringen. Östenson (2009) refererar till Malmöstudien från 1991 där deltagarna under sex 
års tid minskade risken att insjukna i DMT2 från 21 % till 11 % genom kostrådgivning och 
regelbunden motion. Vidare beskriver Johansson och Leksell (2009) att livsstilsförändring är 
en process som tar tid. Patienten måste först kunna ta till sig kunskap och ändra förhållningssätt 
för att kunna lära sig leva med de nya villkor som krävs. 

 2.5.  Motiverande samtal 
En viktig del i sjuksköterskans arbete med patienter som lider av DMT2 är att kunna motivera 
dem till att genomföra livsstilsförändringar. Ett redskap sjuksköterskan kan använda sig av är 
en strategi som kallas Motiverande samtal, på engelska Motivational Interviewing (MI). MI är 
en personcentrerad intervjuteknik där sjuksköterskan försöker hitta patientens styrkor och 
svagheter till att kunna genomföra en förändring. Sjuksköterskan försöker utifrån patientens 
egna resurser sätta upp rimliga mål. Det är viktigt att ta hänsyn till patientens egna önskemål 
och intressen för att kunna bygga upp en motivation (Carino, Coke & Gulanick, 2004). MI 
bygger på att sjuksköterskan och patienten tillsammans kartlägger ett beteende hos patienten 
som denne själv önskar att förändra. Sjuksköterskan och patienten sätter tillsammans upp mål 
för patienten. Det är viktigt att patienten själv upplever dessa mål som rimliga för att de ska gå 
att genomföra. Sjuksköterskan stärker patienten i sin egen autonomi och förmåga 
(Socialstyrelsen, 2014a). Vid ett motiverande samtal kan sjuksköterskan ibland märka att 
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patienten inte är mottaglig för information. Eftersom MI bygger på patientens egen vilja till att 
genomföra en förändring av ett oönskat beteende är det viktigt att sjuksköterskan avbryter och 
ger patienten tid att tänka efter. Det kan vara bättre att ta upp diskussionen vid ett senare tillfälle. 
Om sjuksköterskan inte kan förstå eller respektera patientens behov finns det en risk att de 
hälsofrämjande åtgärderna har en motsatt effekt. Patienten kan då uppleva obehag eller 
skuldkänslor för att denne inte anpassar sig till sjuksköterskans vilja (Socialstyrelsen, 2011). 

 2.6.  Empowerment 
Empowerment handlar om hur sjuksköterskan kan möjliggöra för patienten att ta kontroll över 
sin livssituation (Medin & Alexandersson, 2000). Grunden i teorin handlar om att patienten 
anses kapabel att göra egna val och ansvara för de val denne gör. Sjuksköterskans arbete går ut 
på att stötta och vägleda patienten att göra rätt val. Sjuksköterskan utgår från patientens egna 
önskemål och resurser för att kunna öka dennes förmåga att ansvara för sin egen hälsa. 

Enligt Empowerment-modellen är sjuksköterskan expert på diabetes och patienten är expert på 
att leva med diabetes (Sörman, 2006). Patienten bestämmer själv vad denne anser vara viktigt 
att lära sig och vad denne vill förändra. Sjuksköterskan bidrar med vägledning och stöttar 
patienten i att hjälpa sig själv. Målet är att patienten, med sjuksköterskans guidning, ska kunna 
förändra ett beteende som inte är önskvärt. Genom att lära patienten att förstå konsekvenser av 
deras egna val och utvärdera dessa tillsammans med patienten blir det möjligt för patienten att 
själv ansvara för sin egenvård. För att göra detta är det viktigt för patienten att få utrymme att 
diskutera sina känslor och åsikter tillsammans med sjuksköterskan. 

 3.  Problemformulering 
Sjukdomen DMT2 ökar kraftigt över stora delar av världen och i Sverige. Sjukdomen är direkt 
förknippad med livsstil och till viss del ärftlig. Idag finns det stora kunskaper om varför man 
insjuknar och hur man förebygger och behandlar sjukdomen. Trots denna kunskap fortsätter 
antalet insjuknande individer att stiga. Ett stort problem är att många patienter med DMT2 av 
olika anledningar inte genomför förändringar i sin vardag. Att genomföra en livsstilsförändring 
vid DMT2 kan vara svårt men är nödvändigt. En bidragande orsak kan antingen vara att 
sjuksköterskan saknar kunskap om hur de olika verktygen, som empowerment och MI, kan 
användas eller att verktygen som finns är otillräckliga för att motivera patienter med DMT2 till 
livsstilsförändring. En annan orsak är individens egen vilja till att genomföra en förändring. 
Trots att patienten har kunskap om sin sjukdom och är medveten om faran med att fortsätta leva 
ohälsosamt väljer en del att fortsätta med sina vanor. Det saknas kunskap om vad det är som 
gör att patienter väljer att inte förändra sin situation trots att de är välinformerade. Det behövs 
mer kunskap om hur sjuksköterskan på bästa sätt kan motivera den här patientgruppen till att 
genomföra en förändring.  

 4.  Syfte 
Syftet med studien var att beskriva upplevelsen av livsstilsförändringar vid DMT2 utifrån både 
sjuksköterskans och patientens perspektiv. 

 5.  Metod 
En kvalitativ litteraturbaserad studie valdes. Denna metod valdes för att få en ökad förståelse 
för sjuksköterskans upplevelse att stödja patienter med DMT2 att genomföra 
livsstilsförändringar samt patientens upplevelse av att genomföra dessa förändringar. Enligt 
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Friberg (2012a) är målet med en kvalitativ studie att få en ökad förståelse för det område man 
valt att rikta in sig på. 

 5.1.  Litteratursökning 
Enligt Friberg (2012b) är första steget att identifiera och avgränsa ett område som väljs för att 
studeras. Relevant litteratur söks sedan upp i olika vetenskapliga tidskrifter. Beroende på vilket 
ämne som ska studeras väljs relevanta sökord och sökstrategier. Första steget är att skaffa sig 
ett helikopterperspektiv. Detta innebär att en översikt av den information som hittas kring ämnet 
tas fram. Vetenskapliga artiklar söktes i databaserna Cinahl och PubMed. Utifrån syftet valdes 
relevanta sökord som passade problemområdet. Dessa sökord användes sedan i Cinahl där två 
systematiska sökningar gjordes och i PubMed, där fyra systematiska sökningar gjordes. Cinahl 
är en omvårdnadsdatabas som vänder sig till bland annat sjuksköterskor (Karolinska Institutet, 
2009). PubMed är världens största medicinska databas och innehåller artiklar om bland annat 
vårdvetenskap (Karolinska Institutet, 2013). Efter att de första sökningarna gjorts fanns 
ohanterligt mycket information kring DMT2 och livsstilsförändringar. Relevanta avgränsningar 
i fortsatta sökningar var därför nödvändiga. När en översikt hade gjorts skulle sökningen 
avgränsas. Det fanns olika sätt att göra detta på. Enligt Östlundh (2012) kunde en ”boolesk” 
sökteknik användas. Vid den här tekniken används operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT”. 
Beroende på hur sökorden kombineras med operatorerna styrs sökningen. Examensarbetets 
författare använde sig av ”AND” där två eller fler sökord lades ihop för att få fram artiklar som 
representerade alla orden tillsammans. 

Utöver de systematiska sökningarna gjordes även osystematiska sökningar. Vid en av de 
systematiska sökningarna dirigerades examensarbetets författare vidare till en sida med förslag 
på liknande artiklar till den som söktes. Fyra förslag kom fram och alla titlar lästes. Av dessa 
valdes en ut för att vara med i arbetet då den artikeln passade syftet. 

 5.2.  Urval 
Enligt Östlundh (2012) underlättar avgränsningar urvalet eftersom artiklar som inte passar 
syftet sorteras bort. När en överblick hade skaffats avgränsades sökningarna (Se bilaga I). 
Artiklar som inte passade syftet, som var äldre än 10 år, kostade pengar och som inte var på 
engelska valdes bort. En artikel från de osystematiska sökningarna inkluderades. Artiklar som 
tog upp DMT2 med samtida sjukdstillstånd och artiklar som handlade om andra typer av 
diabetes exkluderades. 

Både ämnesord och sökord användes. Beroende på om PubMed eller Cinahl användes valdes 
ämnesord utifrån respektive databas förslag. Ämnesorden som användes var: ”diabetes mellitus 
type 2”, ”life style changes” och ”motivation”. De sökord som användes var: ”lifestyle 
changes”, ”diabetes type 2”, ”experience”, ”type 2 diabetes”, ”lifestyle”, ”patients 
experiences”, ”nurse role” och ”motivation”. Beroende på antal träffar och relevanta artiklar 
användes flera olika sökord och kombinationer i de olika databaserna (se bilaga I). Beroende 
på antalet artiklar och dess innehåll användes olika begränsningar. Sökningarna i Cinahl gjordes 
med begränsningarna ”peer rewiewed”, ”full text”, ”publicerade från 2004” och ”english”. 
Sökningarna i PubMed begränsades med ”published in the last 10 years”, ”published in the 
last 5 years”, ”clinical trial”, ”abstract” och ”free full text”. Beroende på antal relevanta 
träffar valdes olika tidsbegränsningar på artiklarna i PubMed för att minska antalet träffar. 

Elva artiklar valdes för studiens syfte (se bilaga III) och kvalitetsgranskades enligt Willman, 
Stoltz och Bahtsevani (2006). Enligt författarna räknas kvaliteten på artiklar ut procentuellt och 
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delas in i tre kvalitetsgrader. Grad I, 80-100%, motsvarar hög kvalitet, grad II, 70-79%, 
motsvarar medelkvalitet och grad III, 60-69%, motsvarar en låg kvalitet. De artiklar där 
författaren redovisat att data och analysmättnad hade uppnåtts fick högre poäng. I de studier 
där författaren inte redovisat detta svarade examensarbetets författare vet ej i 
kvalitetsbedömningen, vilket motsvarade samma poäng som att svara nej. Detta ledde till att 
dessa artiklar inte kunde hållas inom ramen för en hög kvalitet. Examensarbetets författare 
gjorde bedömningen att dessa ändå var av så god kvalitet att de kunde användas. Av de 11 
artiklar som granskades höll nio stycken en hög kvalité och två höll en medelkvalitet. 

Tre artiklar var skrivna utifrån patienternas perspektiv, fem artiklar behandlade både 
sjuksköterskornas och patienternas perspektiv och tre artiklar var skrivna utifrån 
sjuksköterskornas perspektiv. Studierna hade genomförts i Europa och USA. Dessa redovisas 
mer ingående i bilaga II. Alla 11 artiklar användes till sammanställningen av resultatet. Samtliga 
artiklar som valdes hade blivit godkända av en etisk kommitté. 

 5.3.  Analys 
Enligt Friberg (2012a) sker en analys av artiklar genom att läsa igenom dem flera gånger med 
störst fokus på dess resultat. Genom att göra detta skapas en helhetsbild av området som 
studeras. Fynden i varje studie identifieras och en sammanställning görs. Likheter och 
skillnader mellan de olika studierna benas ut och presenteras i ett resultat. 

Examensarbetets författare läste och analyserade alla artiklar tillsammans. Genom att läsa 
varannan artikel högt för varandra och sedan diskutera dess innehåll erhölls en övergripande 
bild av materialet som valdes. Genom att läsa igenom studiernas resultat flera gånger erhölls en 
helhetsbild av likheter och skillnader. Dessa markerades med olika färger beroende på om de 
var patientens, sjuksköterskans, negativa eller positiva upplevelser. Analysen resulterade i fyra 
teman. Varje tema delades upp i subteman där likheter och skillnader presenteras.  

 6.  Resultat 
Resultatet presenteras i följande fyra teman: Ansvaret för situationen och livsstilsförändringen, 
Att motivera eller att bli motiverad, Stöd – en viktig del för livsstilsförändring samt Upplevelsen 
av att bli fysiskt aktiv. Under de tre första temana följer subteman som beskriver resultatet mer 
ingående. Dessa tre teman behandlar både patienternas och sjuksköterskornas perspektiv. Det 
fjärde och sista temat Upplevelsen av att bli fysiskt aktiv har inga subteman och behandlar endast 
patienternas perspektiv. Temana presenteras efter bokstavsordning (Se tabell I). 
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Tabell I. Teman och subteman som bygger upp resultatet. 

Tema Subtema 

Ansvaret för situationen och 
livsstilsförändringen 

Det egna ansvaret 

Ursäkter till att inte ta ansvar för sin 
situation 

Patienternas syn på sjuksköterskornas 
ansvar 

Sjuksköterskornas syn på sitt eget och 
samhällets ansvar 

Att motivera eller att bli motiverad 
Att finna motivationen tillsammans 

Svårigheter med att arbeta motiverande 

Stöd – en viktig del för livsstilsförändring 

Vänners, familjens och omgivningens roll 

Att skapa ett fungerande stöd 

Sjuksköterskornas behov av stöd 

Upplevelsen av att bli fysiskt aktiv  

 

 6.1.  Ansvaret för situationen och livsstilsförändringen 
Detta tema byggs upp av fyra subteman. Det första subtemat beskriver patientens ansvar för sin 
egen sjukdom, att genomföra förändring och känslan av skam förknippad med att ha DMT2. 
Under subtema två beskrivs patientens ursäkter till att inte ta sitt ansvar. Det tredje subtemat 
handlar om hur patienten ser på sjuksköterskans ansvar i vården. Det sista subtemat behandlar 
ansvar utifrån en individuell, samhälls- och organisationsnivå. 

 6.1.1.  Det egna ansvaret 
Många patienter uttryckte att de var väl medvetna om sitt eget ansvar för sitt sjukdomstillstånd. 
De flesta patienter förstod att deras sjukdom var ett resultat av deras livsstil och att en förändring 
var nödvändig. Patienterna visste att det var de själva som var tvungna att göra någonting åt sin 
situation (Brobeck, Odencrants, Bergh & Hildingh, 2014; Wermeling, Thiele-Manjali, 
Koschack, Lucius-Hoene & Himmel, 2014). En annan studie visar att en del patienter kände sig 
orättvist behandlade av livet. De kunde inte se hur de själva skulle kunna påverka sin sjukdom 
eller sin situation, det spelade ingen roll vad de gjorde, det skulle ändå aldrig bli bra (Ahlin & 
Billhult, 2012). 

Känslor av skuld och skam över att själva ha försatt sig i situationen eller att inte lyckas förändra 
sin livsstil var vanliga (Wermeling et al., 2014; Brobeck et al., 2014; Ljung, Olsson, Rask & 
Lindahl, 2012). Det var därför svårt för vissa patienter att berätta om sin DMT2 för vänner och 
kollegor relaterat till skammen de kände (Ljung et al., 2012). 
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 6.1.2.  Ursäkter till att inte ta ansvar för sin situation 
Patienter som fick ökad kunskap om sin sjukdom kunde i vissa fall reagera med förnekelse över 
sin situation. De ursäktade sin livsstil och såg den nya kunskapen som en börda och ett hinder 
för att fortsätta leva som de alltid hade gjort (Ahlin et al., 2012). Många patienter upplevde 
svårigheter i sociala sammanhang vid exempelvis födelsedagar, högtider eller andra situationer 
där det krävdes att de fick en anpassad kost. Ahlin et al., (2012) beskriver detta: 

Others' involvement also became obvious at weekends, on holidays, and on special occasions 
such as birthday parties. Either there was nothing suitable to eat or the host had really tried to 
buy something low in sugar. That was also perceived as troublesome, creating an ambiguous 
feeling... (s. 43). 

Patienterna kände sig då som en börda eftersom de inte kunde anpassa sig till vad alla andra åt. 
I dessa situationer hittade patienterna ursäkter för att fortsätta med ohälsosamma vanor (Ahlin 
et al., 2012). En förklaring till detta beskrivs av Wermeling et al. (2014) där patienterna 
beskriver att maten hade en större betydelse än att bara vara mat. Äta var något man gjorde 
tillsammans och var en källa till gemenskap och identitet, det var därför svårt att bryta ett 
gammalt mönster.  

Patienterna hade svårigheter med att själva kontrollera sin sjukdom. Anledningen till detta var 
att de inte kände att de var sjuka. De hade inga symtom som var påtagligt negativa just för 
stunden, exempelvis smärta eller andra svårigheter, vilket ledde till att det var svårt att ta DMT2 
på allvar. Patienterna underskattade de långsiktiga konsekvenserna av att inte sköta sin sjukdom 
samtidigt som de ansåg sig vara medvetna om dem (Wermeling et al., 2014). En del patienter 
ursäktade också sin uteblivna motion med att det var dåligt väder, att de hade ont eller inte hade 
tid (Korkiakangas, Alahuhta, Husman, Taanila, & Laitinen, 2010). Vissa tyckte inte heller att 
det fanns tillräcklig information om vilka möjligheter det fanns till att kunna använda allmänna 
gym. Vidare beskrevs att patienterna inte ansåg att de hade råd att betala de avgifter som krävdes 
för att få träna på ett gym eller delta i annan aktivitet. De ansåg också att nyttig mat var alldeles 
för dyr och att de därför undvek att köpa frukt och grönsaker (Goetz et al., 2012). 

 6.1.3.  Patienternas syn på sjuksköterskornas ansvar 
I en studie beskrev patienterna att det var viktigt att sjuksköterskorna förstod patienternas 
individuella tankar och känslor kring sin situation (Brobeck et al., 2014). De ville att 
sjuksköterskorna skulle veta vad som var bäst för dem personligen och genom att skapa en 
relation med dem skulle sjuksköterskorna kunna ta reda på detta. Samtidigt som patienterna 
ville att sjuksköterskorna skulle ta detta ansvar upplevde de sig själva som ytterst ansvariga 
(Brobeck et al., 2014; Wermeling et al., 2014). De ville dock att sjuksköterskorna skulle 
övervaka dem, detta sågs som en trygghet för patienterna, någon skulle ha kontroll på dem 
(Moser, Bruggen & Widdershoven, 2005). 

Många patienter visste om att de var omotiverade och kände att de behövde en mer anpassad 
information. De upplevde att sjuksköterskan var ansvarig för deras vård och att denne skulle 
tala om när det verkligen var dags att ta tag i situationen (Goetz et al., 2012; Wermeling et al., 
2014). En del patienter kände att sjuksköterskorna lade över ansvaret på patienterna när de gav 
instruktioner om hur patienterna skulle hantera sin situation (Wermeling et al., 2014). Om 
sjuksköterskornas krav på patienterna upplevdes vara för höga, om sjuksköterskorna försökte 
övertyga patienterna eller lägga över sina egna värderingar på patienterna kunde detta leda till 
att de kände sig pressade och tappade motivation (Brobeck et al., 2014). 
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 6.1.4.  Sjuksköterskornas syn på sitt eget och samhällets ansvar 
En övervägande åsikt hos sjuksköterskorna var att ansvaret över denna ökande patientgrupp 
inte var deras. De gjorde så gott de kunde men ansvaret borde istället ligga på samhälls- eller 
politikernivå (Williams, Rapport, Elwyn, Lloyd, Rance & Belcher, 2004). Eftersom DMT2 är 
ett ökande problem ansåg sjuksköterskorna inte att endast vården borde hållas ansvarig för 
patientgruppen. Enligt dem borde förebyggande åtgärder sättas in redan i skolåldern för att 
undvika problem senare i livet. Arbetsbördan av att arbeta förebyggande och med patienter med 
DMT2 ansågs vara stor. Det fanns knappt tid att ta sig an patienterna som var diagnosticerade 
med DMT2 och ännu mindre att ta hand om de som låg i riskzonen. (Williams et al., 2004). 
Tidsbrist var ett stort hinder för sjuksköterskorna. Det fanns inte tillräckligt med tid för att 
varken lära känna patienterna eller förstå dem. Tidsbristen gjorde även sjuksköterskorna 
ofokuserade och stressade vilket ledde till att de upplevde sig begränsade i sitt yrkesutövande 
(Fleming, Boyd, Ballejos, Kynast-Gales, Malemute, Armstrong Shultz & Vandermause, 2013; 
Goetz et al., 2012; Jansink, Braspenning, Weijden, Elwyn & Grol, 2010). 

Sjuksköterskorna oroade sig för att all vård skulle behöva specialiseras för att kunna hantera 
den stora gruppen med DMT2 patienter. De upplevde inte att de hade kontroll över situationen. 
Sjuksköterskorna menade att det inte fanns tillräckligt med resurser för att möta den här 
patientgruppens behov (Williams et al., 2004). 

 6.2.  Att motivera eller att bli motiverad 
I detta tema beskrivs både patienternas och sjuksköterskornas perspektiv på att finna 
motivation. Detta har delats in i två subteman. Det första subtemat beskriver hur sjuksköterskan 
och patienten tillsammans finner motivation till att förändra patientens livssituation. Det andra 
subtemat behandlar sjuksköterskornas upplevelser av att arbeta motiverande. Motivation var en 
viktig del för både patienterna och sjuksköterskorna. 

 6.2.1.  Att finna motivationen tillsammans 
För både sjuksköterskorna och patienterna var det viktigt att deras möten byggde på en 
ömsesidig interaktion, respekt, tillit och förståelse för att det skulle vara meningsfullt för 
patienterna. Patienterna ansåg att det var viktigt att sjuksköterskorna var närvarande och visade 
sig genuint intresserade för patienternas situation för att en livsstilsförändring skulle kunna 
genomföras. När en diskussion resulterade i ett nytt perspektiv hos patienterna angående 
livsstilsförändringar och där patienternas egna initiativ uppmuntrades ökade detta motivationen 
hos dem (Brobeck et al., 2014). 

Genom att stärka patienternas självkänsla kunde sjuksköterskorna bidra till att patienterna blev 
mer motiverade och hittade en inre styrka att genomföra en nödvändig livsstilsförändring. När 
patienterna delade sina erfarenheter med sjuksköterskorna bidrog detta till att patienterna inte 
kände sig ensamma med sina problem (Fleming et al., 2013). Oavsett var nyckeln till att 
patienterna skulle kunna förändra sin situation att de själva verkligen ville det. Både patienterna 
och sjuksköterskorna ansåg att sjuksköterskornas roll var att stödja och motivera patienterna på 
vägen (Brobeck et al., 2014; Fleming et al., 2013; Ljung et al., 2012). För en del patienter var 
det viktigt att de då och då blev påminda om allvaret i sin sjukdom, annars kunde de tappa 
motivationen till att förändra sin situation (Wermeling et al., 2014). 
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 6.2.2.  Svårigheter med att arbeta motiverande 
Sjuksköterskorna var medvetna om att vården för patienterna var individuell och att alla 
behövde olika vård (Fleming et al., 2013; Jansink et al., 2010). Sjuksköterskorna kunde tycka 
det var svårt att motivera patienterna och ansåg att det var ett problem att de inte var tillräckligt 
motiverade. Det var även tidskrävande att försöka göra varje enskild patient motiverad (Goetz 
et al., 2012; Williams et al., 2004). En del sjuksköterskor kunde själva känna sig omotiverade 
över att gång på gång behöva gå igenom samma sak med patienterna utan att se någon 
förändring. Till slut kunde det till och med gå så långt att sjuksköterskorna kände sig maktlösa 
(Jansink et al., 2010). Jansink et al., (2010) beskriver detta som:”Some nurses mentioned they 
sometimes lack motivation themselves because they have to repeat the lifestyle message again 
and again, and they have little hope that the patient will change. That makes them feel very 
powerless” (s. 3). 

Sjuksköterskorna kunde känna sig frustrerade och missförstådda för att patienterna inte 
lyckades följa eller genomföra de gemensamma mål som hade satts upp (Goetz et al., 2012). 
Det krävdes mycket kreativitet och uppfinningsrikedom hos sjuksköterskorna för att kunna 
motivera patienterna. Detta skapade en känsla av att inte veta sin egen roll längre. 
Sjuksköterskorna skulle också agera som dietister, sjukgymnaster, psykologer och personliga 
tränare (Fleming et al., 2013). 

Det var viktigt för patienterna att sjuksköterskorna inte ställde för höga krav. Detta kunde leda 
till att patienterna kände sig pressad och riskerade att tappa motivationen helt och hållet 
(Brobeck et al., 2014). En del patienter ansåg att det var läkarens roll att få dem att bli 
motiverade. De bar själva ansvaret men lade stor vikt vid läkarens stödjande roll (Goetz et al., 
2012; Wermeling et al., 2014). Ett flertal patienter var också medvetna om att de saknade 
motivation till att genomföra en förändring. De upplevde ett behov av mer omfattande 
rådgivning kring kost och fysisk aktivitet, gärna i mindre grupper (Goetz et al., 2012; 
Wermeling et al., 2014). 

 6.3.  Stöd – en viktig del för livsstilsförändring 
I detta tema beskrivs patienternas såväl som sjuksköterskornas perspektiv av att få eller att vara 
ett stöd. Temat delas in i tre subteman. Första subtemat beskriver vänner och familjens roll i 
patienternas liv. I andra subtemat beskrivs hur patienterna och sjuksköterskorna tillsammans 
skapar ett fungerande stöd för patienterna. I sista temat beskrivs sjuksköterskornas behov av 
stöd i sin yrkesroll. 

 6.3.1.  Vänners, familjens och omgivningens roll 
Både patienterna och sjuksköterskorna var medvetna om vikten av omgivningens stöd för att 
patienterna skulle kunna genomföra livsstilsförändringar (Brobeck et al., 2014; Hansen, 
Landstad, Hellzén & Svebak, 2010; Korkiakangas et al., 2010; Moser et al., 2005). Vänner och 
familj spelade stor roll i patienternas liv. Deras stöd ansågs mycket viktigt i många fall. 
Patienterna utvecklade nya mål och mer insikt i livet med hjälp av vänner och familj (Brobeck 
et al., 2014; Hansen et al., 2010; Korkiakangas et al., 2010; Moser et al., 2005). Vissa patienter 
kände att vänner och familj tjatade, hade orealistiskt höga förväntningar och blev besvikna om 
patienterna inte lyckades påverka sin situation som de anhöriga ville. Ofta hade familjen inte 
samma förståelse som sjuksköterskorna om hur svårt det var att genomföra en 
livsstilsförändring (Brobeck et al., 2014). Brobeck et al., (2014) beskriver detta:”Close friends 
and family sometimes nagged or held unrealistically high expectations, and many became 
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disappointed if the patient did not succeed” (s. 4). Detta kunde leda till att patienterna hellre 
vände sig till en utomstående istället för nära familjemedlemmar till följd av skuld och skam 
(Brobeck et al., 2014). 

Det framkom också att det fanns en skillnad mellan upplevelserna att genomföra 
livsstilsförändringar beroende på vilket kön patienterna hade (Ahlin et al., 2012). De kvinnliga 
patienterna fick inte samma stöd från sina män som de själva hade gett om situationen hade 
varit tvärtom. En kvinna beskriver att det var jobbigt att dela måltider med sin partner eftersom 
att han föredrog att äta mat som inte var lämplig diabeteskost (Ahlin et al., 2012). Två studier 
beskriver att kvinnorna ofta tog på sig en stor roll i att stödja sina män med DMT2, de 
övervakade männens sjukdom och hjälpte till med deras behandling (Goetz et al., 2012; Moser 
et al., 2005). Ett exempel på detta beskrivs i en studie av Goetz et al. (2012) där en sjuksköterska 
själv säger att de ofta bjuder in fruarna till patienter med DMT2 i behandlingen eftersom det är 
de som är ansvariga för matlagningen. Ett annat exempel beskrivs i Moser et al. (2005) där en 
patient beskriver att hans fru är som en moder för honom. De delar allt ansvar kring mannens 
diabetessjukdom mellan varandra. Vidare beskriver en kvinnlig patient att sjuksköterskan inte 
tillåtit patientens man att hjälpa till med hennes behandling. Detta ansvar låg endast på 
patienten. I studien av Ahlin et al. (2012) beskriver en kvinnlig patient att hon inte upplevde att 
hon fick något stöd från sin man. En annan kvinnlig patient i studien beskrev kampen med att 
vara mamma, fru och att ta hand om sig själv på samma gång. Detta ledde till att hon satte sina 
egna behov i sista hand. 

En annan form av stöd som ansågs viktig framkom i en studie av Ljung et al. (2012) där stödet 
från utomstående personer istället för vänner och familj beskrivs. Patienter som fick behandling 
i grupp upplevde det lättare att dela erfarenheter, identifiera sig med andra och skapa en distans 
från sina egna problem genom gruppen. De kände att de kunde vara öppna med de andra 
patienterna på ett sätt som de inte kunde vara med exempelvis vänner och familj. De i gruppen 
befann sig i samma situation. 

Sjuksköterskorna var också medvetna om att de spelade en stor roll när det kom till att stödja 
patienterna. Utöver sin egen roll förstod sjuksköterskorna också vikten av de anhörigas 
medverkan och inkluderade därför dessa i vården (Goetz et al., 2012). Vissa patienter upplevde 
att de inte hade något behov av stöd från sin omgivning. De klarade sig själva. En patient 
beskriver att han lever ensam och att den enda han behövde tänka på var sig själv. En annan 
kvinnlig patient upplevde att hon ville hantera sin sjukdom själv för att undvika att stressa sin 
make (Goetz et al., 2012). 

 6.3.2.  Att skapa ett fungerande stöd 
Ett bra livsstilssamtal mellan sjuksköterskorna och patienterna skapade en känsla av 
välbefinnande hos patienterna. De upplevde sjuksköterskornas stöd som mycket viktigt. Det 
visade sig vara viktigt för att finna en balans i livet och för att kunna bevara en god hälsa för 
patienterna (Korkiakangas et al., 2010; Fleming et al., 2013). Stödet skulle präglas av respekt 
och förståelse, vilket gav patienterna en tillfredsställande känsla (Brobeck et al., 2014). 
Patienterna visste att utan målmedvetenhet från deras sida fanns inga bra förutsättningar för att 
en förändring skulle kunna genomföras på ett bra sätt och vara bestående. Att patienterna och 
sjuksköterskorna satte upp realistiska mål tillsammans var extremt viktigt för att patienterna 
skulle känna sig delaktiga och autonoma i beslutet om sin förändring (Brobeck et al., 2014; 
Moser et al., 2005). 
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Sjuksköterskorna kunde tycka det var svårt att anpassa nivån till patienterna eftersom 
sjuksköterskorna ansåg att målen ibland var för låga. De upplevde att det var svårt att hitta en 
balans mellan patienternas behov och deras vilja (Fleming et al., 2013). I vissa fall var det 
tvärtom och då behövde sjuksköterskorna istället hjälpa patienten att inse sina begränsningar 
(Jansink et al., 2010). Även om patienterna ville att sjuksköterskorna skulle vara experter 
upplevde patienterna att det var viktigt att de var delaktiga i sin egen vård (Brobeck et al., 2014; 
Moser et al., 2005). 

 6.3.3.  Sjuksköterskornas behov av stöd 
I en studie av Jansink et al. (2010) uttryckte vissa sjuksköterskor att de inte hade verktygen de 
behövde för att kunna handleda patienterna, medan andra upplevde att de inte hade tillräcklig 
utbildning eller kunskap för att kunna tillgodose patienternas behov. Sjuksköterskorna kände 
sig osäkra i den rådgivande rollen eftersom de ansåg att de inte hade tillräcklig kunskap för att 
arbeta med livsstilsförändringar (Jansink et al., 2010). I vissa fall var det också svårt för 
sjuksköterskorna att veta när patienterna var redo för nästa steg i processen. Sjuksköterskorna 
kunde därför känna ett behov av stöd ifrån andra yrkesgrupper som exempelvis dietist, 
sjukgymnast eller läkare (Goetz et al., 2012). Även Jansink et al. (2010) beskriver detta: 

...nurses felt that they did not get enough feedback from the dietician. There was also a lack of 
clarity with regard to roles and responsibilities between the nurses and dieticians...A much-
needed consultation with the general practitioner were also sometimes skipped because of an 
emergency (s. 5). 

 6.4.  Upplevelsen av att bli fysiskt aktiv 
Ett genomgående tema för livsstilsförändring var motion och fysisk aktivitet. Detta tema 
behandlar utifrån patientens perspektiv. Patienterna kunde uppleva träning som ett positivt 
inslag i vardagen. Hjälpmedel som stegräknare eller pulsmätare underlättade den fysiska 
aktiviteten och motiverade till att fortsätta motionera (Ljung et al., 2012; Korkiakangas et al., 
2010). Att få vistas utomhus, ensam eller i samvaro med andra upplevdes som positivt. 
Korkiakangas et al, (2010) och Hansen et al, (2010) tog upp husdjur som ett hjälpmedel för att 
underlätta fysisk aktivitet. Patienterna tyckte det var trevligt att gå ut med hunden. 

Många ansåg att aktiviteter i grupp var mer motiverande än att träna ensamma (Ljung et al., 
2012; Korkiakangas et al., 2010). Att vara ”en av de aktiva” samt att vara en förebild för sina 
barn ansågs som en viktig del (Korkiakangas et al., 2010). Ljung et al. (2012) beskrev dock att 
en del av de patienter som vistades i grupp jämförde sig med de andra deltagarna. De upplevde 
då istället en ökad press och var rädda för att misslyckas. 

Genom att skapa en behandling som byggde på både teori och aktivitet var det lättare för 
patienterna att ta till sig information och använda den i vardagen (Ljung et al., 2012). Motion 
och fysisk aktivitet kunde också vara något negativt. Många patienter såg träning som en 
tidskrävande och jobbig börda som de kände sig tvingade att göra (Ahlin et al., 2012). Vissa 
patienter hittade ursäkter till att inte motionera. Dåligt väder, hälsoproblem, tidsbrist – ofta 
arbetsrelaterad, stress och trötthet samt bristande intresse var vanliga ursäkter (Korkiakangas et 
al., 2010). Helger och semestrar sågs som vilotillfällen då det inte var meningen att man skulle 
vara aktiv (Hansen et al., 2010). Snabba resultat utav motion kunde upplevas som stressande 
av patienterna (Ljung et al., 2012). 
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 7.  Diskussion 

 7.1.  Metoddiskussion 
Eftersom syftet var att få en större kunskap om livsstilsförändringar utifrån både 
sjuksköterskans och patientens perspektiv valdes en kvalitativ litteraturbaserad studie. Enligt 
Friberg (2012a) används kvalitativa studier för att få en ökad förståelse för upplevelser av ett 
fenomen. Genom att analysera kvalitativa artiklar har en ny helhet tagits fram och 
sammanställts med utgångspunkt ur analysen. 

Examensarbetets författare har testat flera olika sätt att gruppera materialet. Dessa gav inte 
rättvisa åt resultatet och förkastades därför. Utifrån syftet har fyra teman presenterats vilka 
framkom genom analysen. De behandlar tillsammans olika upplevelser, dels kring 
sjuksköterskans arbete med livsstilsförändringar och dels patienternas tankar och känslor kring 
att genomföra dessa förändringar. Det var ibland svårt att skilja på sjuksköterskans och 
patientens upplevelser. Ofta gick de bådas upplevelser ihop med varandra och beskrevs 
tillsammans i de olika artiklarna. Resultatet kan ha begränsats av att sökningarna endast gjordes 
i databaserna PubMed och Cinahl. Det finns en möjlighet att andra relevanta artiklar kunnat 
hittas om examensarbetets författare använt fler databaser. Eftersom examensarbetets författare 
ansåg att det material som hittades i databaserna Cinahl och PubMed passade syftet och var av 
god kvalitet valdes sökningar i andra databaser bort. Artiklar som inte var på engelska, kostade 
pengar, var äldre än 10 år och som inte var vetenskapligt utformade valdes bort. Även 
begränsningen ”free full text” användes i Cinahl. Detta kan ha resulterat i att information som 
hade kunnat påverka resultatet har uteblivit. Då de språkkunskaper examensarbetets författare 
har är begränsade till svenska och engelska kunde studier på annat språk än dessa inte användas 
i examensarbetet. Detta kan också ha påverkat resultatet. De sökord som använts kan också 
begränsat antalet relevanta träffar. Om andra sökord hade använts finns det möjlighet att andra 
relevanta artiklar hade framkommit. Olika sökord har använts i de olika databaserna. Detta har 
gjorts utifrån databasens automatiska rekommendation. Examensarbetets författare ansåg att de 
träffar som framkom var tillräckligt användbara. 

Artiklarna som ingår i litteraturstudien har kvalitetsgranskats enligt en modell utformad av 
Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006). Kvaliteten räknas ut procentuellt utifrån en mall. 
Grunden för att kunna granska studiernas kvalitet bygger på egen kunskap och 
tolkningsförmåga. Detta innebär att det behövs en viss kunskap från början för att kunna 
bedöma en studies kvalitet utifrån den här mallen. Risken blir då att beroende på den förkunskap 
tolkaren har kan den bedömda kvaliteten variera beroende på personlig tolkning. Detta 
begränsar kvalitetsbedömningens trovärdighet utifrån den här mallen. Mallen rekommenderas 
utifrån de riktlinjer för examensarbete som finns för Högskolan Väst och har därför använts för 
kvalitetsgranskningen. Utifrån den förkunskap som funnits hos examensarbetets författare har 
ingen artikel haft en så låg kvalitet att den har behövts sållas bort. 

Östlundh (2012) beskriver att trunkering kan användas för att få fram ett ords olika 
böjningsformer. Detta innebär att en sökning på ordet ”nurse” kan trunkeras till ”nurs*”. 
Träffarna kommer då innefatta alla olika böjningsformer utav ordet och kommer då även visa 
artiklar som innehåller exempelvis ordet ”nurse”, ”nurses” eller ”nursing”. Eftersom detta 
inte gjorts finns det risk för att relevanta artiklar har missats. 

Enligt Friberg (2012a) kan det sammanställda resultatet delas upp och presenteras utifrån 
kategorier eller teman som skapats utifrån analysen. Meningen är att genom analysen 

14 

 



   

sammanställa artiklarnas olika resultat och på så vis skapa en ny helhet för att få ny kunskap 
inom området. Resultatet i de olika artiklarna analyserades genom att färgkoda positiva och 
negativa upplevelser utifrån sjuksköterskans och patientens synvinkel. Utifrån syftet 
identifierades relevanta likheter och skillnader i de olika artiklarna. Dessa sammanställdes 
sedan i ett resultat som beskrivs under teman och subteman som framkommit genom analysen. 
Polit och Beck (2012) beskriver skillnaden mellan kategorier och teman. När kategorier 
används måste författaren vara noga med att tydligt formulera kategorier så att läsaren kan se 
en klar skillnad mellan de olika kategorierna i resultatet. Vidare beskrivs att teman används när 
resultatets olika delar delvis går in i varandra. Eftersom de olika upplevelserna i resultatet går 
ihop och påverkas av varandra kunde dessa inte delas upp i absoluta kategorier. 

 7.1.1.  Överförbarhet, validitet och trovärdighet. 
Alla artiklar som valdes var godkända av en etisk kommitté. Enligt Polit och Beck (2012) 
beskrivs forskningsetiska principer som författarna till en studie måste följa. Dessa principer 
innebär att författarna inte får lov att plagiera eller kopiera någon annans arbete, de får inte 
manipulera arbetet i den riktning de själva vill eller hitta på information som inte finns. Det är 
inte heller tillåtet att vilseleda allmänheten. Examensarbetets författare har varit noggranna med 
att inte kopiera vad andra har kommit fram till eller vinklat resultatet och inte tolkat någonting 
som inte varit tydligt beskrivet i studierna. Både positiva och negativa data har inkluderats i 
resultatet. Citat har använts för att förtydliga resultatet och ge det en ökad trovärdighet. 
Examensarbetet har genomförts av två författare. Dessa har tillsammans funnit material, 
kvalitetsgranskat studier, analyserat resultat och diskuterat fram slutsatser. Ingenting har gjorts 
på egen hand vilket har bidragit till att en diskussion hela tiden har förts mellan examensarbetets 
författare. Även detta bidrar till en ökad trovärdighet då flera perspektiv kommit fram. Validitet 
innebär att undersöka det som avsetts att undersökas (Polit & Beck, 2012). Examensarbetets 
författare har varit noggranna med att hålla sig till syftet utan utsvävningar. Detta bidrar till 
validitet i studien och ökar också trovärdigheten. Författarna har undersökt grupper och 
individer utifrån olika västerländska kulturer, kön och åldrar. Detta ger en bred bild av olika 
individers upplevelser och perspektiv och ger dessutom en viss överförbarhet för befolkningen 
inom västvärlden. 

 7.2.  Resultatdiskussion 
Både sjuksköterskan och patienten var oftast medvetna om att det övergripande ansvaret för 
livsstilsförändringen låg hos patienten. Viljan till att genomföra en förändring var tvungen att 
komma från patienten själv (Brobeck et al., 2014; Wermeling et al., 2014). Sjuksköterskans 
uppgift var att få patienten att finna detta inom sig. En vanligt förekommande strategi som 
används av sjuksköterskan vid livsstilsrådgivning är empowerment. Empowerment handlar om 
att stärka patientens egen förmåga att hantera sin situation. Genom att göra patienten medveten 
om sin sjukdom, undvika att kritisera, anpassa information till individen, vara ärlig och 
uppmuntra patienten att uttrycka egna tankar och känslor kan patienten motiveras till att 
genomföra en förändring (Rodgers, 2005). I de artiklar som använts i resultatet framkom inte 
att sjuksköterskorna använde sig av empowermentmodellen. Examensarbetets författare tror att 
det skulle kunna underlätta i motivationsarbetet från sjuksköterskorna om 
empowermentmodellen tillämpas. 

Eftersom DMT2 ökar kraftigt i världen och det yttersta ansvaret för en livsstilsförändring ligger 
på patienten själv finns det ett uppenbart problem. Enligt Johansson och Leksell (2009) kan 
livsstilsförändringar upplevas som tunga och svåra att genomföra. Eftersom DMT2 är en 
livslång sjukdom krävs också att livsstilsförändringen varar livet ut. Detta skapar ett krav på 
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patienten som innebär att denne måste leva på ett särskilt sätt. Många patienter tar inte ansvar 
för sin behandling och sjuksköterskorna tycker inte heller att de är ytterst ansvariga. Samhällets 
uppbyggnad och ansvar över dessa patienter spelar därför en viktig roll. När patienter med 
DMT2 väl kommit i kontakt med sjukvården har de ofta sedan en tid tillbaka förhöjda 
blodsockervärden (Ericson & Ericson, 2008). Det hade kanske varit enklare att förändra ett 
riskbeteende om patienterna fångats upp tidigare, till exempel i skolåldern. Mer utbildning, mer 
fysisk aktivitet och en hälsosammare kosthållning hade troligtvis kunna spela en stor roll när 
det kommer till att förebygga denna sjukdom. Inom primärvården kan sjuksköterskan specifikt 
arbeta med livsstilsförändringar exempelvis som diabetessjuksköterska. Sjuksköterskor arbetar 
även i skolhälsovården med barn och ungdomar. Här finns det möjlighet att tidigt börja arbeta 
förebyggande mot sjukdom. I andra delar av världen, exempelvis USA, där sjukvården och dess 
verksamhet är uppbyggd på ett annat sätt kan behandling diskuteras utifrån en kostnadsfråga ur 
patientens perspektiv. Enligt Kogan (2009) finns det många patienter som lider av DMT2 i USA 
som inte har råd att få den behandling de behöver. Detta kan bero på att de inte har 
sjukförsäkring eller inte har ett arbete. Behandlingen som finns att tillgå kostnadsfritt för alla 
här i Sverige blir istället en klassfråga någon annanstans i världen. 

En viktig del i resultatet var hur sjuksköterskan bemötte och motiverade patienten. Det var 
viktigt för patienterna att känna att de var delaktiga i sin egen vård. Sjuksköterskan skulle finnas 
där som stöd utan att kritisera eller döma patienten (Brobeck et al., 2014). I resultatet fanns flera 
studier som styrkte att patienterna kunde känna skuld och skam för att de inte levde upp till 
omgivningens förväntningar (Wermeling et al., 2014; Brobeck et al., 2014; Ljung et al., 2012). 
Socialstyrelsen (2011) beskriver att hälso- och sjukvårdspersonal ska tillämpa ett 
hälsofrämjande förhållningssätt. Detta innebär att sjuksköterskan måste vara noggrann med att 
inte ställa för stora krav eller lägga skuld på patienten. Risken finns då att vården skapar obehag 
och leder till att patienten känner skuld. Om patienten upplever vården som negativ är risken 
stor att den beteendeförändring som ska uppnås uteblir. För att förändra ett oönskat beteende 
kan sjuksköterskan använda sig av verktyget MI. Detta kan också användas i motivationsarbetet 
med patienten. Det finns mycket forskning som styrker MI som metod vid livsstilsförändring. 
Verktygets användbarhet beskrivs i en studie gjord av Bartol (2012) där MI anses kunna hjälpa 
patienten att ändra ett oönskat beteende. I studien av Jansink et al (2010) beskrev 
sjuksköterskorna en känsla av att de hade bristande kunskap kring de strategier som fanns att 
tillgå. Det framgick inte om de specifikt använde sig av metoden MI men att de upplevde en 
allmänt bristande kunskap kring möjliga strategier att tillämpa överlag. Eftersom 
sjuksköterskorna kände detta är det intressant att ta reda på vad detta kan bero på. Frågan är om 
verktyget MI inte fungerar eller om sjuksköterskorna inte hade kunskap om hur de ska använda 
sig av verktyget. Socialstyrelsen (2014a) beskriver att grundutbildningen för MI är tre till fyra 
dagar. Detta är en avsevärt kort tid med tanke på att hela behandlingsmetoden för 
livsstilsförändringar bygger på denna korta utbildning. Alla patienter är olika och om vården 
ska anpassas till individen kanske detta verktyg inte passar för alla. Detta kan vara en förklaring 
till att många patienter inte lyckas genomföra de livsstilsförändringar de behöver. Ur en annan 
synvinkel skulle det även kunna vara så att en del av de patienter sjuksköterskan möter i 
livsstilssammanhang är så pass svåra att motivera att de verktyg som finns inte räcker till. 
Oavsett orsak känns det rimligt att alla sjuksköterskor som arbetar med livsstilsförändringar 
överlag får möjlighet att genomgå denna korta utbildning. Det är viktigt att sjuksköterskorna 
som arbetar med livsstilsförändringar har den kunskap och utbildning som krävs i yrket. Med 
tanke på de vinster som kan uppnås genom att arbeta utifrån MI skulle det vara försvarbart ur 
en ekonomisk synvinkel att ge alla sjuksköterskor möjlighet att gå denna korta utbildning. 
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Det framgick i den litteraturbaserade analysen att patienterna kunde uppleva sig som friska trots 
DMT2 diagnos. Enligt Wermeling et al. (2014) upplevde patienterna sig inte sjuka då de inte 
hade några för stunden påtagliga symtom. Utifrån begreppet hälsa är det möjligt för en patient 
med sjukdom att uppleva hälsa. Detta för att hälsa är en individuell upplevelse och känsla. 
Hälsan är relativ och omätbar (Eriksson, 1988). Detta kan också vara en förklaring till varför 
många patienter är svårmotiverade till att genomföra en livsstilsförändring. Det är inte konstigt 
att patienterna inte upplever sig i behov av att förändra sin livsstil när de inte känner sig sjuka. 

Många patienter upplevde vänner, familj och sjuksköterskan som ett viktigt stöd. (Brobeck et 
al., 2014; Hansen et al., 2010; Korkiakangas et al., 2010; Moser et al., 2005). Sjuksköterskan 
var medveten om vänners och familjens betydelse och bjöd därför in dessa i vården (Goetz et 
al., 2012). Ofta var kvinnorna i större utsträckning ansvariga för männens vård än tvärtom. 
Kvinnorna lagade männens mat, hade kontroll på medicinering och anpassade sig efter mannens 
behov. Kvinnorna upplevde inte att de fick samma stöd tillbaka när situationen var tvärtom. 
Examensarbetets författare anser att sjuksköterskorna till viss del bidrog till upprätthållandet av 
dessa könsroller när dessa förutsatte att kvinnan var den som lagade maten till mannen och 
därför skulle lära sig om sin mans sjukdom. Genusperspektivet beskrivs i Johansson och Leksell 
(2009) där kvinnor rapporterade en lägre livskvalitet till följd av DMT2. Männen däremot 
upplevde sig inte begränsade av sin DMT2 på samma sätt. De ansåg att sjukdomen hade blivit 
en del av deras vardag. Kvinnorna beskrev att sjukdomen inkräktade på deras liv. Vidare 
beskrivs att kvinnorna hade en större självinsikt kring DMT2 och dess följdsjukdomar än 
männen. Enligt ICN:s etiska kod (2012) ska sjuksköterskan arbeta för jämställdhet och 
jämlikhet mellan alla människor. Det är viktigt att sjuksköterskan är medveten om att dessa 
könsskillnader kan existera och tar hänsyn till detta i vården av patienterna. Det är förståeligt 
att kvinnor upplever att sjukdomen inkräktar mer på deras liv än männens eftersom det är 
kvinnorna som anpassar livet efter de nya förutsättningarna mot bakgrund av det som 
framkommer både i litteraturstudien men även i annan litteratur. 

I resultatet framgick att det var viktigt för patienterna att genom fysisk aktivitet kunna bibehålla 
en god hälsa. De flesta patienterna ville vara en förebild för sina barn och upplevde 
välbefinnande av att vara aktiva (Korkiakangas et al., 2010). Patienterna ville leva ett hälsosamt 
liv. Hjälpmedel som stegräknare och pulsmätare motiverade patienterna till att motionera. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att patienterna blir motiverade av att se sina framsteg eller 
resultat. Dock ansåg vissa patienter att snabba resultat var stressande. Anledningen till detta 
skulle kunna bero på att snabba resultat kanske inte är bestående utan minskar med tiden vilket 
skulle kunna skapa en prestationsångest. 

För att patienten ska börja motionera krävs, förutom motivation, tillgång till gym, 
motionsslingor, badanläggningar eller andra fritidsaktiviteter. Det kan också vara en ekonomisk 
fråga att kunna träna eftersom de flesta aktiviteter kostar pengar. Patienterna upplevde att det 
var dyrt eller inte fanns tillräcklig tillgång till aktivitetsanläggningar. Med tanke på detta skulle 
livsstilsförändringar kunna bli en klassfråga. De som inte har råd att köpa ett gymkort har 
mycket mer begränsade möjligheter än de som har råd. De som bor utanför städerna har 
begränsad tillgång till motionsanläggningar och därför heller inte samma möjlighet som de som 
bor centralt. I Sverige finns det möjlighet att få en viss subvention för fysisk aktivitet utav 
staten. Den ordinerade aktiviteten kan bedrivas på egen hand av patienten eller genom någon 
typ av organisation. För att få detta krävs att patienten har ett behov av en individuellt anpassad 
fysisk aktivitet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Examensarbetets författare tycker att detta är 
en positiv utveckling inom hälso- och sjukvården och kan bidra till att förebygga DMT2 och 
bidra till en bättre folkhälsa. Sjuksköterskan kan arbeta med detta genom att tillämpa FaR 
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(fysisk aktivitet på recept). Detta innebär att sjuksköterskan kan ordinera olika patienter 
individanpassad träning. Dessa rekommendationer är utarbetade och sammanställda i en 
informationsbank som kallas FYSS. FYSS innehåller förslag till olika typer av aktivitet till 
olika typer av patientgrupper (Stjernström Roos, 2014). Träningsaktiviteter inom vården ingår 
i högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Fysisk aktivitet utanför vården med FaR 
subventioneras utifrån de olika organisationernas arrangemang. FaR utanför vården är en 
förmån för patienten men ingår inte i högkostnadsskyddet (Statens folkhälsoinstitut, 2011). 
Socialstyrelsen (2014b) beskriver i de nationella riktlinjerna för diabetesvård att hälso- och 
sjukvården ska arbeta för att förebygga komplikationer relaterade till DMT2. Hälso- och 
sjukvården ska stödja och uppmuntra till livsstilsförändringar som exempelvis rökstopp och 
fysisk aktivitet för att främja hälsan hos befolkningen. Genom att arbeta med FaR finns det 
goda möjligheter för hälso- och sjukvården att stödja patienter med DMT2 att förebygga 
komplikationer. 

 8.  Slutsatser 
Många patienter upplever det svårt att genomföra livsstilsförändringar. Dessa svårigheter kunde 
vara att lägga om en kost, att börja motionera eller att känna sig motiverad. Vissa patienter hade 
bristande insikt i sin sjukdom vilket bidrar till att patienterna inte anser att en livsstilsförändring 
är nödvändig. En viktig del i arbetet med dessa patienter är att få patienten motiverad. Här har 
sjuksköterskan ett stort ansvar. Sjuksköterskan ska försöka hjälpa patienterna till att genomföra 
livsstilsförändringar. Om patienten inte känner förtroende eller känner att sjuksköterskan ställer 
för höga krav är det lätt för patienten att tappa motivationen. För att kunna motivera patienten 
är det viktigt att sjuksköterskan hittar en individuell balans tillsammans med varje unik patient. 
Genom att göra detta kan ett samspel mellan sjuksköterskan och patienten uppstå. Samspelet 
gör att patienten och sjuksköterskan tillsamman kan utforma en individanpassad vård. Vissa 
sjuksköterskor upplever dessa samspel som problematiska. De känner att patienterna kan vara 
svårmotiverade och att de inte har de verktyg som krävs för att arbeta med just denna 
patientgrupp. Det ökande antalet insjuknande individer i samhället sätter en stor press på hälso- 
och sjukvården. Stora resurser krävs för att kunna hantera denna stora och ökande patientgrupp. 
Sjuksköterskorna upplever att de inte bär ansvaret för att behandla alla dessa patienter. Ansvaret 
borde istället ligga på samhälls- eller organisationsnivå och för att få bukt med problemet måste 
förebyggande åtgärder sättas in redan i skolåldern. Det är en stor och viktig utmaning för alla 
sjuksköterskor i vården på alla nivåer att arbeta förebyggande och motiverande. 

 9.  Praktiska implikationer 
Resultatet från detta examensarbete kan användas vid livsstilsrådgivning för patienter med 
DMT2 men även vid andra situationer där livsstilsrådgivning förekommer. Som sjuksköterska 
är det viktigt att ha en generell kunskap kring hur patienter kan motiveras samt hinder för 
motivation. Patienter med DMT2 är en vanlig patientgrupp och examensarbetets författare tror 
att denna studie kan bidra till en ökad kunskap och förståelse kring området DMT2 och 
livsstilsförändringar. Resultatet kan även användas i sjuksköterskeutbildningen. Resultatet ger 
till exempel ett brett perspektiv på hur det kan upplevas av patienterna att genomföra 
livsstilsförändringar men också hur det är att arbeta med den här typen av vård. Mer fokus bör 
läggas på sjukdomslära, bemötandet och motivationen av patienter i grundutbildningen för 
sjuksköterskor. Examensarbetets författare tror att hela omvårdnaden av dessa patienter behöver 
ses över och förbättras. Det är viktigt att arbeta förebyggande så sjukdomen inte uppstår istället 
för att behandla när sjukdomen redan finns där. Detta gäller såväl från ett individperspektiv 
(hälsa), ett samhällsperspektiv (ekonomi) som ett vårdperspektiv (resurser). Det är viktigt att 
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alla sjuksköterskor har den här kunskapen för att kunna bidra till att förebygga ohälsa, optimera 
behandling och minska de samhällsekonomiska kostnaderna. 

 10.  Förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom sjuksköterskans 
kompetensområde 

Enligt studiens resultat finns det brister i det arbetet som utförs med livsstilsförändringar. 
Många lyckas genomföra en förändring men det är också många som inte lyckas. Resultatet 
belyser bristande motivation, bristande kunskap och brister i organisations- och 
samhällssystem. Inom sjukvården är tidsbristen ett stort problem. Det behövs utveckling från 
ett organisatoriskt perspektiv och mer forskning kring motiverande åtgärder för dessa patienter. 
Genom att sätta in åtgärder redan i skolåldern som fysisk aktivitet minst en timma om dagen 
skulle sjukdomen kunna förebyggas redan i tidig ålder och kanske aldrig behöva uppstå. Det är 
viktigt att de patienter som redan insjuknat i DMT2 får den information och kunskap som 
behövs för att de ska kunna förstå hur viktigt det är med en god livsstil. Sjuksköterskan måste 
alltid arbeta individanpassat och försöka sätta sig in i varje patients situation för att kunna 
förändra situationen. Examensarbetets författare upplever att vissa uppgifter inte borde ligga på 
sjuksköterskans ansvar. Sjuksköterskeutbildningen erbjuder inte den kunskapen om exempelvis 
kost för att en sjuksköterska ska kunna ge individuell kostrådgivning. Detta ligger på dietistens 
ansvar men är en arbetsuppgift som även anses ligga på sjuksköterskan. I dagsläget besitter inte 
examensarbetets författare den kunskap som behövs för att motivera patienter till att genomföra 
viktiga livsstilsförändringar. Om sjuksköterskan är den som ska ansvara för 
livsstilsförändringar bör mer fokus läggas på detta i grundutbildningen för sjuksköterskor. 
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  Bilaga I 

Tabell över sammanfattning av de sökningar som gjorts i olika databaser. 

Databas 
Cinahl 2014-11-12 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MH ”Diabetes Mellitus, 
Type 2”) 

24181     

#2 (MH ”Life Style Changes”) 5252     
#3 (MH ”Motivation”) 14697     
#4 #1 AND #2 AND #3 27     
Begränsningar 
Full Text, Publicerade från 2004–
2015-12-31, Peer Reviewed, 
Engelska 

 6 6 6 3 2 
 

Databas 
Cinahl 2014-11-12* 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (”Lifestyle Changes”) 4256     
#2 (”Lifestyle Changes AND 

Diabetes type 2”) 
636     

#3 (”#2 AND ”Experience”) 24     
Begränsningar 
Full Text, Publicerade från år 
2004, Peer Reviewed 

 5 5 4 1 1 

Databas 
PubMed 2014-11-13* 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ”Type 2 Diabetes” 111760     
#2 ”Lifestyle” 107517     
#3 ”Patients experiences” 34075     
#4 #1 AND #2 AND #3 37     
Begränsningar 
Published in the last 10 years, 
Engelska 

 33 33 15 4 4 

Databas 
PubMed 2014-11-19* 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 ”Diabetes type 2” 93968     
#2 ”Nurse role” 51417     
#3 ”Motivation” 154975     
#4 #1 AND #2 AND #3 14 14    
Begränsningar 
Abstract, Clinical trial 

 3 3 3 2 2 

Databas 
PubMed 2014-11-19* 

Sökord Träffar Lästa 
titlar 

Lästa 
abstract 

Lästa 
artiklar 

Valda 
artiklar 

#1 (MESH)”Diabetes Mellitus 
type 2”) 

85968     

#2 (MESH)”Life style”) 64606     
#3 ”motivation” 154975     
#4 #1 AND #2 AND #3 81     
Begränsningar 
Published in the last 5 years, Free 
full text 

 19 19 13 1 1 

*=Samma artikel kom upp i flera sökningar. 

 

 



 Bilaga II (sidan 1) 

Tabell över sammanfattning av de artiklar som bygger upp resultatet. 

Författare, Årtal 
och Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
bedömning 

Ahlin, K. & 
Billhult, A. 
(2012). Sverige 

Syfte: Att beskriva hur 
kvinnor hanterar att 
genomföra 
nödvändiga 
livsstilsförändringar 
till följd av DMT2. 
Problem: Kunskap om 
hur kvinnor upplever 
att genomföra 
livsstilsförändringar 
vid DMT2 saknas. 

Kvalitativ 
fenomenologisk 
studie baserad på 
intervjuer. 

Tio patienter med 
diagnosticerad 
DMT2. 

Kvinnorna 
upplevde 
svårigheter i 
sociala relationer, 
blev offer för krav, 
saknade kunskap 
om sin situation 
och impulsiva 
handlingar var en 
del av de 
svårigheter som 
identifierades. 

Grad I 

Brobeck, E., 
Odencrants, S., 
Bergh, H. & 
Hildingh, C. 
(2014). Sverige 

Syfte: Beskriva hur 
patienter upplever 
livsstilsförändringar 
baserade på 
motiverande samtal. 
Problem: Finns för lite 
kunskap om hur 
patienter upplever 
diskussioner angående 
livsstilsförändringar 
tillsammans med 
sjuksköterskan. 

Kvalitativ studie 
med deskriptiv 
design baserad på 
intervjuer. 

16 patienter 
rekryterades via 
sina 
sjuksköterskor. 
Alla gick på 
motiverande 
samtal hos en 
sjuksköterska. 

Hur sjuksköterskan 
ska etablera 
självmedvetenhet 
hos patienten. 
Sjuksköterskan 
skulle vara 
intresserad av 
patientens situation 
och visa förståelse. 

Grad I 

Fleming, S., et. 
al. (2013). USA. 

Syfte: Att hitta och 
förstå gemensamma 
upplevelser hos 
sjukvårdspersonal 
som arbetar med att 
utbilda patienter med 
DMT2. 
Problem: 
Sjukvårdpersonal med 
olika utbildningar har 
olika sätt att utbilda 
patienter med DMT2 
på. Man saknar 
vetskap om vilka 
riktlinjer som gäller. 

Kvalitativ 
hermeneutisk 
fenomenologisk 
ansats baserad på 
intervjuer. 

10 transkript från 
sjukvårdspersonal 
utvalda ur en större 
studie på 179 
deltagare. 
Transkripten 
innehöll data från 
olika 
personalgrupper 
som arbetade med 
att utbilda patienter 
med DMT2. 
Sjuksköterskornas 
åsikter kunde 
tydligt urskiljas i 
texten. 

Resultatet 
avslöjade ett 
konstant mönster – 
att hitta en balans. 
Under detta 
mönster 
presenteras olika 
teman som att sätta 
individuella 
realistiska mål och 
att skapa 
patientcentrerade 
utbildningsplaner. 

Grad II 

Goetz, K., et. al. 
(2012). Tyskland 

Syfte: Att utforska 
patienter med 
DMT2:s behov av 
socialt stöd i vården, 
samt 
sjukvårdspersonalens 
roll i att tillgodose 
detta stöd. 
Problem: Det finns ett 
behov av att definiera 
vikten av socialt stöd 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer med 
två olika grupper, 
sjukvårdspersonal 
och patienter 
med DMT2. 

10 sjuksköterskor, 
10 läkare och 9 
personer med 
DMT2 valdes ut 
för att intervjuas. 
Sjuksköterskornas 
åsikter kunde 
tydligt urskiljas i 
texten. 

Tre kategorier 
baserade på 
nuvarande 
situation, barriärer 
och problem samt 
framtida perspektiv 
enligt de tre olika 
grupperna 
identifierades. 
Utifrån dessa 
kunde man se 

Grad I 



  Bilaga II (sidan 2) 

Författare, Årtal 
och Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
bedömning 

för patienter med 
DMT2 i vården. 

variationer 
beroende på grupp. 

Hansen, E., 
Landstad, B., 
Hellzén, O. & 
Svebak, S. 
(2010). Norge 

Syfte: Att identifiera 
faktorer som kan ha 
betydelse för att 
motivera patienter att 
genomföra 
livsstilsförändringar 
och på så sätt minska 
risken för att få 
DMT2. 
Problem: 
Sjukvårdspersonal 
behöver få ökad 
förståelse om 
patienter vad patienter 
med DMT2 upplever 
viktigt för hälsan så 
vården kan utformas 
individuellt. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

18 patienter med 
risk för att utveckla 
DMT2 
intervjuades. 

Resultatet 
presenteras i fyra 
kategorier: 1. 
struktur/rytm, 2. 
sjukdom, 3. 
aktivitet 4. sociala 
relationer. 

Grad I 

Jansink, R., 
Braspenning, J., 
Weijden, T., 
Elwyn, G. & 
Grol, R. (2010). 
Holland. 

Syfte: Att utveckla 
strategier för att 
förbättra 
livsstilsbaserad vård. 
Problem: Effekten av 
livsstilsrådgivning är 
inte tillräcklig och 
sjuksköterskan 
behöver ändra sin roll 
i rådgivningen för att 
den ska kunna 
fungera. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

12 sjuksköterskor 
deltog i studien. De 
rekryterades 
utifrån en annan 
större pågående 
studie. 

Tidsbrist är ett stort 
problem. 
Otillräcklig 
kunskap hos 
sjuksköterskorna. 
Sjuksköterskorna 
tycker inte att det 
är deras ansvar att 
ta tag i problemet. 
Upplevde att de 
fick ta över andra 
yrkeskategoriers 
roll. 

Grad I 

Korkiakangas, E., 
Alahuhta, M., 
Husman, P., 
Taanila, A., & 
Laitinen, J. 
(2010). Finland. 

Syfte: Att beskriva 
svårigheter och 
motiverande faktorer 
till träning hos 
patienter med risk för 
DMT2. 
Problem: Det är svårt 
att motivera patienter 
med risk för DMT2 
till att genomföra 
livsstilsförändringar. 
 

Kvalitativ studie 
baserad på 
videokonferenser 
och möten 
mellan 
deltagarna i olika 
grupper. 

74 patienter med 
risk för att utveckla 
DMT2. Fem 
grupper 
medverkade i 
videokonferenser 
och sex grupper 
träffades i 
verkligheten. 

Motiverande 
punkter: 
Uppmuntran och 
socialt stöd, 
teknisk utrustning 
underlättade 
träningen, ville 
vara en förebild för 
sina barn. 
 
Svårigheter: 
Ointresse, arbete, 
väder, tidsbrist. 
 

Grad I 

Ljung, S., Olsson, 
C., Rask, M. & 
Lindahl, B. 
(2012). Sverige 

Syfte: Utforska hur 
patienter upplever 
diabetesvård i grupper 
fokuserade på 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer 

19 patienter som 
fick stöd i grupp. 

Socialt stöd av stor 
vikt. Motiverar 
varandra. 

Grad I 
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Författare, Årtal 
och Land 

Problem och syfte Ansats och 
metod 

Urval och 
studiegrupp 

Huvudsakligt 
resultat 

Kvalitets-
bedömning 

Problem: Ingen 
tidigare forskning har 
undersökt hur 
patienter upplever att 
genomföra 
förebyggande 
livsstilsförändringar 
med stöd i grupp. 

Moser, A., 
Bruggen, H. & 
Widdershoven, G. 
(2005). Holland 

Syfte: Undersöka hur 
patienter med DMT2 
upplever 
självständighet i sin 
behandling. 
Problem: 
Självständighet är 
viktigt för patienten. 
Vilken roll spelar 
patientens 
självständighet i 
utformningen av sin 
egen vård? 

Kvalitativ studie 
med 
utgångspunkt i 
Grounded 
Theory. Baserad 
på intervjuer. 

15 patienter med 
DMT2. 

Deltagarna 
uttryckte 
självständighet 
som mycket 
viktigt. Man litade 
på att 
sjuksköterskan 
ändå höll ett öga på 
patienten. Socialt 
stöd mycket 
viktigt. 

Grad I 

Wermeling, M., 
Thiele-Manjali, 
U., Koschack, J., 
Lucius-Hoene, G. 
& Himmel, W. 
(2014). Tyskland 

Syfte: Att undersöka 
patientens upplevelse 
av rådgivningen de får 
från vårdpersonal. 
Problem: Det är inte 
ovanligt att det finns 
spänningar och 
svårigheter i 
kommunikationen 
mellan patienter och 
vårdpersonal när 
samtalet handlar om 
livsstilsförändringar. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

35 patienter med 
DMT2 deltog. 

Patienterna hade 
svårigheter att 
själva hantera sin 
sjukdom. 
Informationen till 
patienten måste 
anpassas 
individuellt och 
kulturellt. 

Grad I 

Williams, R., 
Rapport, F., 
Elwyn, G., Lloyd, 
B., Rance, J. & 
Belcher, S. 
(2004). Wales UK 

Syfte: Att utforska 
läkare och 
sjuksköterskors 
synsätt på att upptäcka 
och hantera personer 
med risk för DMT2. 
Problem: Den ökande 
prevalensen av DMT2 
gör så att tidigare 
upptäckt av patienter i 
riskzonen är viktigt 
för att förebygga 
insjuknande. 
Sjukvårdspersonal vill 
ha riktlinjer för hus de 
ska gå tillväga. 

Kvalitativ studie 
baserad på 
intervjuer. 

Intervjuer 
genomfördes vid 
tre olika tillfällen. 
Totalt 41 deltagare 
som arbetade inom 
sjukvården. 
Sjuksköterskornas 
åsikter kunde 
tydligt urskiljas i 
texten. 

Hög arbetsbörda, 
resurser saknas. 
Negativ syn på 
patientgruppen. 
Tidsbrist. 
DMT2=samhällspr
oblem och därför 
inte endast vårdens 
ansvar. 

Grad II 
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Mall för kvalitetsbedömning av studie med kvalitativ metod 
 

Exempel på protokoll för kvalitetsbedömning av studier med kvalitativ metod hämtad 
från Willman, A., Stoltz, P., & Bahtsevani, C. (2011). Evidensbaserad omvårdnad. En bro 
mellan forskning & klinisk verksamhet. Lund: Studentlitteratur. Smärre förändringar har 
gjorts. 
 
Beskrivning av studien  
Finns det ett tydligt syfte? �Ja �Nej �Vet ej 
Patient- (informant-) karaktäristika  Antal 

………………………………………. 
 Ålder 

………………………………………. 
 Man/kvinna 

………………………………. 
Är kontexten presenterad? �Ja �Nej �Vet ej 
Finns etiskt resonemang? �Ja �Nej �Vet ej 
Urval    

- Relevant? �Ja �Nej �Vet ej 
- Strategiskt? �Ja �Nej �Vet ej 

Metod för    
- Är urvalsförfarandet tydligt  
   beskriven? 

 
�Ja 

 
�Nej 

 
�Vet ej 

- Är datainsamling tydligt beskriven? �Ja �Nej �Vet ej 
- Är analys tydligt beskriven? �Ja �Nej �Vet ej 

Giltighet �Ja �Nej �Vet ej 
- Är resultatet logiskt och begripligt? �Ja �Nej �Vet ej 
- Råder datamättnad? �Ja �Nej �Vet ej 
- Råder analysmättnad? �Ja �Nej �Vet ej 

Kommunicerbarhet  �Ja �Nej �Vet ej 
- Är resultatet klart och tydligt? �Ja �Nej �Vet ej 
- Redovisas resultatet i förhållande 

till 
   teoretisk referensram? 

 
�Ja 

 
�Nej 

 
�Vet ej 

- Genereras teori? �Ja �Nej �Vet ej 
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Huvudfynd  

   

Vilket/-n fenomen/upplevelse/mening beskrivs? Är beskrivning/analys adekvat? 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Sammanfattande bedömning av kvalitet 
�Hög �Medel �Låg 
 
Kommentarer ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
………..………………………………………………………………………………. 
 
Granskare (sign.)……………………………………… 
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