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Abstrakt 
Bakgrund: Typ 2- diabetes är en sjukdom som har expanderat lavinartat de 

senaste åren och nu benämns som en världsepidemi. Sjukdomen är starkt 

påverkad av livsstilsfaktorer och kan därför i stor utsträckning förhindras eller 

fördröjas med hjälp av patientens egen vilja och egenvårdsförmåga. Ofta kan 

hälsofrämjande egenvård behöva kompletteras med tablettbehandling. En av 

sjuksköterskans uppgifter är att identifiera patientens egenvårdsbehov så att 

optimala förutsättningar att uppnå god hälsa kan skapas. Eftersom typ 2- diabetes 

är en progressiv sjukdom, kan många personer efter en tid behöva övergå till 

insulinbehandling. Denna övergång upplevs olika hos olika individer och därför 

vill den här studien undersöka patienters upplevelse vid övergången till insulin 

behandling.  

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskningsbaserad 

kunskap om vuxna patienters inställning till insulin och identifiera faktorer som 

påverkar acceptansen av insulinbehandling vid typ 2-diabetes. 

Metod: En litteraturstudie baserad på 15 artiklar av kvalitativ och kvantitativ 

design.  

Resultat: Majoriteten av deltagarna i samtliga studier hade en negativ inställning 

till insulinbehandling. Detta kunde främst ses hos personer som inte hade påbörjat 

insulinbehandling. Kunskapsbrist var en starkt bidragande faktor till en negativ 

inställning. Individer som hade fått god information och hade en tids erfarenhet av 

insulinbehandling uppvisade i större utsträckning en positiv inställning.  

Slutsats: Insulinbehandling upplevs oftast som något negativt och mycket beror 

på kunskapsbrist. Nyckeln till lösningen kan ligga i utbildning. Genom 

tillämpning av ett personcenterat synsätt i sjuksköterskans arbete kan behovet av 

kunskap och utbildning individanpassas så att övergången till insulin lättare 

accepteras av patienten. Mer forskning behövs i ämnet.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus, egenvård, insulinbehandling, insulinresistens, typ 

2-diabetes, upplevelse, litteraturöversikt. 

 
 
 
 



 

 
 

Abstract 
Background: Type 2 diabetes is a disease that has increased at an enormous rate 

over the past years, and is now addressed as a global epidemic. The disease is 

greatly influenced by lifestyle factors, and can therefore, to a large extent, be 

prevented or delayed using the patient’s will power and self-care ability. Health 

enhancing self-care often needs to be completed by tablet treatment. One of the 

nurse’s tasks is to identify the patient’s self-care needs, so that optimal conditions 

for good health can be created. Since type 2 diabetes is a progressive disease, 

many patients may need to make the transition to insulin treatment. This transition 

is perceived differently depending on the individual. Therefore, this study aspires 

to investigate the patients’ experiences of the transition to insulin treatment. 

Aim: The aim of this literature review is to compile research based evidence 

regarding attitudes towards insulin, and identify factors to patients with type 2 

diabetes accepting insulin treatment. 

Method: A literature review based on 15 articles of qualitative and quantitative 

design.  
Result: The majority of the participants in all of the studies had a negative 

attitude towards insulin treatment. This could mainly be seen in patients that had 

not yet started insulin treatment. A strong contributing factor to these negative 

attitudes was a lack of knowledge. Individuals who had received satisfactory 

information about insulin treatment, and had experienced insulin treatment for a 

period of time, showed more positive attitudes. 

Conclusion:  Insulin treatment is often perceived as something negative, and a 

great deal is due to the lack of knowledge. The key to finding a solution may lie 

in education. By applicating a person-centred approach in the nurse’s work, the 

need for knowledge and education can be adjusted to the individual, so that the 

transition to insulin is more readily accepted by the patient. The subject requires 

more research. 

 
Keywords: Diabetes mellitus, self-care, insulin treatment, insulin resistance, 

type 2 diabetes, experience, literature review. 
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1. Introduktion 
Under de senaste decennierna har en markant ökning av insjuknande i diabetes 

påvisats över hela världen. Det som tidigare sågs som en åldersrelaterad 

sjukdom debuterar nu i allt lägre åldrar. 

  

Intresse för ämnet har växt under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

inom geriatrik och primärvård. Inom primärvården kom patienterna för 

diagnostisering, behandling och uppföljning av diabetes. Efter en längre tids 

behandling med peroral antidiabetika måste många patienter inleda 

insulinbehandling. Det bevittnades hur vissa patienter upplevde oro samtidigt 

som andra var mer mottagliga inför att starta insulinbehandling. Många äldre 

besökte primärvården relaterat till komplikationer av sin diabetes, exempelvis 

fotsår. Vi erfor att patienter som hade kunskap om sin diabetes och var 

engagerade i sin egenvård i mindre utsträckning drabbades av komplikationer. 

Författarna har också personliga intressen för typ 2- diabetes då båda har 

anhöriga som lever med sjukdomen.  

 

2. Bakgrund 
2.1 Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är en kronisk hormonell sjukdom som kännetecknas av förhöjd 

blodsockerhalt, även kallat hyperglykemi. Orsaken till hyperglykemi är nedsatt 

känsel för insulin eller att det uppstår insulinresistens i de flesta stora 

insulinberoende vävnader. Diabetes mellitus kan även debutera relaterat till 

pankreascancer, kronisk pankreatit, behandling av glukokortikoider, endokrina 

sjukdomar, graviditet eller läkemedelsbehandling med hormoner. Två 

huvudtyper av diabetes är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Orsaken till typ 1-

diabetes är minskat antal betaceller i pankreas som resulterar i insulinbrist. Typ 

2-diabetes uppkommer på grund av att det uppstår insulinbrist i kroppens 

vävnader (Ericson & Ericson, 2012). 

 

2.2 Sjukdomens utbredning globalt och nationellt 

Prevalensen av diabetes mellitus har expanderat under de senaste åren och 

benämns som världsepidemi. Enligt en beräkning av World Health Organization 
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[WHO], fanns det 422 miljoner människor med diagnosen diabetes år 2014. 

Detta är en markant ökning sedan 1980 då siffran var 108 miljoner. Det innebär 

en procentuell ökning från 4,7 % till 8,5 % av jordens befolkning (1980- 2014). 

En viss del av ökningen beror på en växande population och att människor lever 

längre. Den snabbaste ökningen kan ses i låg- och medelinkomstländer. I 2014 

års mätning var prevalensen högst i Östra Medelhavsområdet med 13,7 %, vilket 

ger en ökning med 7,8 %. Europa presenterar den minsta ökningen med två 

procent (WHO, 2016). Bland Sveriges befolkning är förekomsten av diabetes 

cirka 4-6 % i åldrarna 16-84 år (Socialstyrelsen, 2017). 

 

2.3 Typ 2-diabetes  
Diabetes typ 2 är den vanligaste icke smittsamma sjukdomen globalt. I 

höginkomstländer är förekomsten av typ 2-diabetes som störst bland 

låginkomsttagare. Analys av data från sju olika länder visar att mellan 24 % och 

62 % av människor med diabetes inte har fått diagnos och är obehandlade. 

Andelen odiagnostiserad diabetes kan även i höginkomstländer vara så hög som 

30-50 % (WHO, 2016). 

 

Orsaken till diabetes är inte klarlagd men livsstil, ärftlighet och miljöfaktorer har 

stor betydelse. Tillstånd som metabola syndrom (hypertoni, hyperlipidemi och 

övervikt) debuterar oftast med typ 2-diabetes. Typ 2-diabetes utvecklas 

vanligtvis långsamt. Inledningsvis uppstår insulinresistens i insulinberoende 

vävnader så som muskelvävnad, fettvävnad och lever. Insulinresistensen leder 

till att betacellerna i pankreas måste öka insulinproduktionen. Trots den ökade 

insulinproduktionen är frisättningen otillräcklig i förhållande till behovet, 

eftersom känsligheten för insulin i vävnader försämras gradvis. De första tio till 

femton åren underhåller betacellerna insulinproduktionen på en tillräcklig nivå. 

Efter den tiden minskar mängden av betaceller kraftigt vilket leder till 

otillräcklig insulinfrisättning från pankreas. Vid insulinbrist uppträder 

diabetessymtom. Vanligaste symptomen är ökad törst, stora urinmängder och 

trötthet (Ericson & Ericson, 2012). 
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2.4 Egenvård 
Behandling av typ 2-diabetes är huvudsakligen inriktad på egenvård. God 

kommunikation mellan patient och sjuksköterska är ett måste för att kunna 

optimera förutsättningarna för en framgångsrik behandling. En behandlingsplan 

kan då läggas upp utifrån patientens egna kunskaper och egenvårdsförmåga för 

att nå mål uppsatta i samråd med sjuksköterskan. Patientutbildning kan vara ett 

bra verktyg för att nå dessa mål och utgöra stöd på vägen (Socialstyrelsen, 

2017). En dansk studie pekar på att patientens egen sjukdomsupplevelse har 

betydelse för engagemang i, och utbildning kring diabetes och hälsofrämjande 

åtgärder. En patient som ser sig själv som mycket sjuk upplever det svårare att ta 

till sig information om exempelvis kost och motion, samt att omsätta detta i 

praktik och implementera det i vardagen (Hjort Laursen, Frølich & Christensen, 

2017). Egenvård, fysisk aktivitet, perorala antidiabetika, kost och insulin anses 

grundläggande för en framgångsrik behandling (Sagen, 2013). 
 
2.5 Kost vid diabetes 
Rådgivning kring kosten är nödvändig. Måltiderna bör vara regelbundna och 

jämnt fördelade över dagen, med huvudmåltider och mellanmål. Intaget av fett 

bör regleras. Minska mängden mättat fett och öka intaget av omättade fetter 

(Sagen, 2013). Personen med diabetes måste vara införstådd i hur födan 

påverkar glukoshalten i blodet. Kolhydrater är viktigaste energikällan. De bör 

vara kostfiberrika och långsamma så att upptaget i tarmen inte höjer 

glukoshalten till en skadlig nivå (Ericson & Ericson, 2012).  

 

2.6 Fysisk aktivitet som förebyggande behandling 

Genom att vara fysiskt aktiv kan hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt och typ 2-

diabetes förbyggas. Utifrån socialstyrelsens nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder rekommenderas fysisk aktivitet minst tre gånger 

i veckan utöver dagliga promenader. Trots dessa tydliga riktlinjer så följs 

rekommendationen inte på samma sätt i samtliga Sveriges kommuner. Det har 

påvisats att en resurs som fysisk aktivitet på recept (FaR), inte utnyttjas 

tillräckligt. Hälso- och sjukvårdpersonalen bör erbjuda möjlighet och stöd till 

fysisk aktivitet till varje patient med typ 2-diabetes. Aktivitetsgrad bör anpassas 
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individuellt med tanke på patientens allmäntillstånd och medföljande sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2017). Fysisk aktivitet har positiv inverkan vid diabetes genom 

att öka insulinkänsligheten i muskelvävnaden och förbättra metabol kontroll 

vilket resulterar i minskat behov av läkemedelsbehandling. Regelbunden fysisk 

aktivitet bidrar till normalisering av förhöjda blodfetter, sänkning av högt 

blodtryck och viktminskning. Viktreducering med cirka fem procent och fysisk 

aktivitet kan ge en omfattande medicinsk effekt (Sagen, 2013). Svensk forskning 

visar att förekomsten av typ 2-diabetes ökar i Sverige och att denna ökning löper 

parallellt med ökningen av övervikt och fetma (Andersson, Ahlbom, Magnusson 

& Carlsson, 2014).  

 

2.7 Övervikt och diabetes 
Inaktiv livsföring, fetma samt övervikt är bidragande faktorer till uppkomsten av 

typ 2-diabetes. Vid diagnostiseringen av typ 2-diabetes är oftast Bodymass index 

(BMI) över 30 kg/m2. Det som patienterna kan göra själva är att förändra sina 

ohälsosamma levnadsvanor som att lägga om kosten och öka sin fysiska 

aktivitet. Vanligt förekommande läkemedelsbehandling som till exempel 

sulfonureider eller insulin, har tendens att påverka viktökningen vilket försvårar 

patientens kamp att reducera sin vikt. Eftersom viktnedgång sänker 

blodsockernivåer, blodfetter, samt högt blodtryck bör hälso- och sjukvården 

erbjuda patienter fetmakirurgi med strukturerad uppföljning. Med hjälp av 

fetmakirurgi kan vikten minskas med cirka 25 % på fem års tid.  Anledningen att 

en strukturerad uppföljning rekommenderas är att vid BMI på 30- 40 kg/m2 

finns risk för följdsjukdomar av övervikten samt även risk för biverkningar av 

behandlingen. Hur patientens livskvalitet efter det kirurgiska ingreppet påverkas 

är inte väl känd. Därför rekommenderar hälso- och sjukvården en uppföljning 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

2.8 Glukoshaltens inverkan på kroppen 
Typ 2-diabetes är möjligt att förebygga genom att förändra ohälsosamma 

levnadsvanor. Rökning, höga blodfetter och högt blodtryck är bidragande 

faktorer för utveckling av diabeteskomplikationer. Genom att ha kontroll över 

blodsockret kan komplikationer undvikas eller fördröjas på både stora och små 
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blodkärl. Hög glukoshalt över lång tid skadar de små blodkärl som leder till 

uppkomsten av nervskador, ögonskador samt fotsår. Skador på stora blodkärl 

höjer risken för hjärtinfarkt, stroke och försämrad cirkulation i benen. 

Diabeteskomplikationer orsakar lidande för patienten samt är en stor kostnad för 

samhället. Om förändring av livstilen inte räcker till för att hålla glukoshalten i 

blodet på en önskvärd nivå, så måste läkemedelsbehandling inledas 

(Socialstyrelsen, 2017). 

 

2.9 Läkemedelsbehandling  
Läkemedelsbehandling vid typ 2-diabetes är individuellt anpassad beroende av 

faktorer som ålder och samsjuklighet. Exempel kan vara hjärt- och 

kärlsjukdomar. Effekten av behandlingen utvärderas med hjälp av HbA1c, ett 

mätvärde som visar medelblodglukosnivån under en längre period, cirka åtta till 

tio veckor. Det finns tre huvudtyper av verkningsmekanismer hos peroral 

antidiabetika. En stimulerar betacellernas insulinfrisättning (Sulfonoreider, 

Glinitider, Glp-1 stimulerare, DPP-4 hämmare). Den andra reducerar vävnadens 

insulinresistens (Glitazoner). Den tredje förbättrar vävnadernas insulinkänslighet 

samt hämmar tarmens absorption av kolhydrater (Metformin, Glitazoner, 

Akarbos/ Glucobay) (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Då typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom måste behandlingen trappas upp 

efter tid. Cirka tio år efter insjuknandet behandlas ungefär hälften av de 

drabbade med insulin. Insulin finns i flera former. Måltidsinsulin är 

kortverkande. Nph-insulin är ett medellångverkande basinsulin. Långverkande 

insulinanaloger används främst vid problem med nattlig hypoglykemi. 

Kombinationspreparat av kortverkande måltids- och medellångverkande insulin 

kallat tvåfasinsulin är också en vanlig behandling. Insulin och tablettbehandling 

kan även tas i kombination med varandra (Socialstyrelsen, 2017).  

 

Insulinpump är något som blir allt vanligare i behandling vid typ 1-diabetes. 

Indikation för insulinpump är återkommande svåra problem med hyper- och 

hypoglykemi. En pump gör det enklare att hålla en jämn blodsockerkurva då den 

inkluderar en sensor som kontinuerligt läser av glukoshalten i blodet. Via en 
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subcutan nål tillförs det basala insulinet och måltidsinsulin justeras med ett 

knapptryck på insulinpumpens dosa (Socialstyrelsen, 2017). I dagsläget används 

inte insulinpumpar i någon större utsträckning för att behandla typ 2-diabetes, 

men forskning visar att dessa har god effekt hos de typ 2-diabetiker vars 

blodsocker är svårkontrollerat. Efter sex månaders användande av insulinpump 

förbättrades deltagarnas HbA1c-värde och de hade även använt sig av en mindre 

mängd insulin än då de injicerade med spruta (Aronson et al., 2016). 

 

2.10 Sjuksköterskans roll  
Enligt International Council of Nurses [ICN] etiska kod för sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan sträva efter att minska lidande, främja samt återställa hälsa och 

förebygga sjukdom (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Förmågan att se 

patienten som en individ med potential att påverka sin hälsa istället för att bara 

se sjukdomen och fokusera på problem är essentiellt för god omvårdnad. 

Sjuksköterskan har god kunskap om sjukdomar och behandlingssätt, men 

patienten är expert på sig själv. Patienten ska känna sig sedd och bekräftad. En 

ömsesidig respekt och lyhördhet är en förutsättning för ett lyckat möte (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2008).  

Sjuksköterskan bör tillämpa personcentrerad vård i sitt arbetssätt för att kunna 

möjliggöra bästa förutsättningar för patienten vid diabetesvård. Behandlingen 

ska vara individuellt anpassad utifrån patientens önskan och behov. 

Sjuksköterskan bör ta reda på hur mycket kunskap patienten har om själva 

sjukdomen för att kunna diskutera olika behandlingsalternativ. Det är viktigt hur 

information ges till patienten. Den ska vara både skriftligt och muntlig och 

repeteras vid behov. Informationen bör innehålla alternativ läkemedelsform, hur 

läkemedlet påverkar kroppen och vilken dos som anses vara mest lämplig åt 

patienten i nuvarande tillstånd. Information om läkemedelsförvaring ska 

framföras till patienten. Insulin som inte används ska förvaras i kylen. Om inte 

insulin förvaras vid rätt temperatur kan den förlora effekten. För att kunna 

åstadkomma bästa resultatet vid insulinbehandling är korrekt dos och rätt 

injektionsteknik lika viktiga. För att utvärdera om behandlingen är rätt inställd, 

behöver patienten utföra blodsockerkontroll. Kontrollerna ligger till grund för att 
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kunna justera läkemedeldosen. Patientens rädslor och funderingar kring 

injiceringen av insulin bör tas på allvar. Rätt injiceringsteknik ska visas samt 

injektionsområde: lårets ovansida, buk och skinka (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2018). 

2.11 Teoretisk referensram  
Dorothea Orem är känd för sin omvårdnadsteori om egenvårdsbalans. Genom 

egenvård kan människan upprätthålla och förbättra sin hälsa. Egenvård kan 

beskrivas som ett inlärt beteende som människan förvärvar under sin livstid för 

att uppnå god hälsa. Utan denna förmåga går det inte att överleva på egen hand. 

Ibland råder en obalans mellan behovet av, respektive förmågan till egenvård. 

Detta kallar Orem egenvårdsbrist. Egenvårdsförmågan kan vara nedsatt på grund 

av exempelvis skador, ålder och sjukdom, men också på grund av avsaknad av 

motivation och kunskap. I sådana situationer uppstår behovet av omvårdnad. 

Sjuksköterskan spelar en viktig roll i att bevara eller återställa 

egenvårdsbalansen och skapa förutsättningar för personen att återta, förvärva 

eller i möjligaste mån utnyttja sin egen kapacitet genom att identifiera 

egenvårdsbrister och hitta sätt att tillgodose egenvårdskravet genom såväl 

direkta omsorgsinsatser som stärkande av egenvårdskapaciteten (Orem, 1991). 

 

Den samverkan som råder mellan patient, närstående och sjuksköterska i syfte 

att utveckla patientens förmåga till egenvård benämns av Orem som 

omvårdnadssystem. Dessa kan vara fullständigt kompenserade. Då är patienten 

helt utan egenvårdsförmåga och denna måste kompenseras fullt ut. Det kan 

också röra sig om ett delvis kompenserat system då patienten själv eller med 

hjälp av närstående besitter en viss förmåga till egenvård, men sjuksköterskan 

behöver hjälpa till med de saker patient eller närstående ej klarar av. I det sista 

omvårdnadssystemet kan patienten själv utföra sin egenvård, men kan behöva 

hjälp av sjuksköterskan att lära sig hur (Orem, 1985; Orem, 1991).  

Patienter utan diabetesrelaterade komplikationer upplever oftast sin diabetes som 

hanterbar och att den kan kontrolleras med hjälp av medicin och egenvård. Trots 

detta har de en tendens att försumma sin egenvård trots rekommendationer om 

livsstilsförändringar. Patienter som drabbats av komplikationer och/eller inte 
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känner sig ha tillräcklig kunskap om sin diabetes upplever den som svårare att 

kontrollera. Detta bidrar till att känslan av att själv kunna påverka sin sjukdom 

med hjälp av egenvård eller professionell hjälp minskar (van Puffelen et al., 

2015).  

2.12 Problemformulering  
Förekomsten av typ 2-diabetes ökar kraftigt över hela världen inklusive i 

Sverige. Sjukdomen är starkt förknippad med livsstilsfaktorer och ökningen av 

diabetes tycks löpa parallellt med ökad fetma och övervikt. God egenvård spelar 

en avgörande roll för en lyckad behandling. Sjuksköterskan har enligt Orem i 

uppgift att identifiera patientens egenvårdsförmåga och sätta in lämpliga 

åtgärder för att hjälpa patienten att öka eller förbättra sin egenvårdsförmåga. 

Detta stöds av ICN:s etiska kod om att sjuksköterskan ska arbeta för att minska 

lidande och främja patientens hälsa. 

Efter en tids behandling med perorala antidiabetika måste många patienter inleda 

insulinbehandling. Egenvården kan förlänga tiden till denna övergång, men i 

slutändan blir insulinbehandling ändå nödvändig. Forskning visar på ett 

samband mellan sjukdomsupplevelse, egenvård och lyckad behandling. 

Författarna anser att forskning om patientens övergång och inställning till 

insulinbehandling, samt sjuksköterskans roll i denna övergång inte är lika belyst 

som övriga områden inom diabetesbehandling. En litteraturstudie som fokuserar 

på detta anses därför viktig. Detta för att öka kunskapen inom området, förstå 

patienters olika behov, kunna erbjuda bästa möjliga stöttning och höja patientens 

egenvårdsförmåga.  

 

2.13 Syfte  
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskningsbaserad kunskap om 

vuxna patienters inställning till insulin och identifiera faktorer som påverkar 

acceptansen av insulinbehandling vid typ 2-diabetes. 

 

2.14 Centrala begrepp 
Vuxna avser i denna studie personer från 18 år och äldre. 
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3. Metod 
I metoddelen beskrivs hur datainsamling, urval och sammanställning av 

litteraturöversikten gick till.  

 

3.1 Design 
Designen som valdes var en litteraturstudie. En litteraturstudie ger en överblick 

över hur mycket kunskap som finns inom ett visst forskningsområde. Genom en 

noggrann sökning av vetenskapliga studier och deras analys inom ett 

omvårdnadsrelaterat område uppmärksammades tillgång eller avsaknad av 

kunskap inom valt område (Friberg, 2012). 

 
3.2 Urval  
Arbetet inleddes den 22 januari 2018 med en översiktlig sökning av artiklar i 

ämnet typ 2-diabetes och behandlingsformer. Utifrån tillgängligt material och 

personligt intresse valdes slutlig inriktning. I denna studie inkluderades artiklar 

med kvalitativ och kvantitativ design som enligt Friberg (2012) öppnar upp för 

möjligheten att täcka ett så brett forskningsfält som möjligt.  

 

Databaserna som användes var PubMed och CINAHL. Litteraturstudien utfördes 

med booelsk sökteknik. Olika söktermer kombinerades med varandra och 

kopplades ihop med sökoperatorerna AND, OR eller NOT i syfte att få fram 

relevanta träffar till valt ämne (Östlund, 2017). Med hjälp av Mesh terminologi 

utkristalliserades sökord. Flera sökningar provades med valda sökord och gav 

relevanta träffar. Vissa sökord påfanns i artiklar under granskningen av funna 

artiklar. Söktermer som användes i litteraturstudien var: attitude, attitudes 

,barrier, diabetes 2, diabetes type 2, experiences, fear, insulin, initiation, insulin 

initiation, insulin therapy, insulin treatment, patient’s perspective, psychological 

resistance, self-care, type 2 diabetes och type 1 diabetes. Hur sökningen och 

urvalet gick till visas i tabell 1. 

En träff med bibliotekarie bokades i arbetets inledande fas i syfte att få tips och 

råd, för att åstadkomma ett optimalt sökresultat 
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Inklusionskriterier för utvalda artiklar var att de skulle vara vetenskapligt 

granskade, peer reviewed, det vill säga granskad av expertis inom det aktuella 

området (Vetenskapsrådet, 2011). Språket begränsades till engelska. Artiklarna 

som valdes till denna litteraturstudie skulle vara publicerade mellan åren 2013- 

2018. Forskningen skulle inrikta sig på personer med typ 2-diabetes. Studien 

fokuserade på vuxna över hela världen. Som vuxen räknades i denna studie 18 år 

och äldre. Vi valde artiklar som var fritt tillgängliga för högskolan Dalarnas 

studenter. En sökning gjordes på Falu lasaretts bibliotek och fick därmed ett 

utökat antal sökträffar. Denna sökning gjordes i PubMed och presenteras sist i 

tabell 1. På grund av detta inkluderades en artikel med begränsad tillgänglighet. 

Artiklar som gällde barn och ungdomar under 18 år exkluderades. Studier som 

omfattade en blandning av typ 1- och typ 2-diabetes valdes bort. 

  

3.3 Värdering av artiklarnas kvalitet 
Granskning av artiklarna utfördes med hjälp av de mallar för kvalitetsgranskning 

som tillhandahölls av Högskolan Dalarna (se bilaga 1 och 2) och var en modell 

framtagen med inspiration av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006) samt 

Forsberg och Wengström (2013). Kravet för att artiklarna skulle inkluderas i 

studien var att de skulle uppnå hög eller medelhög kvalitet. Gränsvärde för att en 

artikel skulle uppnå hög kvalitet var enligt Forsberg och Wengström (2013) 80 %, 

20 poäng för kvalitativ respektive 23 poäng kvantitativ design. En artikel av 

medelhög kvalité krävde 60-79% av den totala poängen, 15-19 poäng för kvalitativ 

respektive 19-22 poäng för kvantitativ design.  

3.4 Tillvägagångsätt  
Författarna sökte artiklar både tillsammans och på egen hand. Artiklar med 

passande titlar öppnades för att läsa abstract. Om abstractet kändes relevant lästes 

hela artikeln. Författarna sökte efter de valda inklusions- och exklusionskriterierna 

samt innehåll som kunde besvara studiens syfte. De artiklar som hittades, 

skickades emellan respektive författare för genomläsning och ett första 

godkännande.  Om artikel godkändes av medförfattaren gick den vidare till 

kvalitetsgranskning.  Granskningen utfördes av bägge författarna. Artiklarna 

översattes och lästes sedan av båda författarna. De lästes i både originalspråk och 
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delvis översatta till svenska. Prismas Engelska Ordbok (2008) var till hjälp under 

översättningen. Artiklarna lästes sen upprepade gånger.  

 

3.5 Datainsamling  
Databaserna PubMed och CINAHL användes då dessa till stor del fokuserar på 

området omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2013). Begränsningar som gjordes 

vid sökning i CINAHL var: english language, år 2013- 2018, peer reviewed. 

Begränsningar som gjordes vid sökning PubMed var: 5 years, english language. 

Samtliga artiklar kunde hämtas i fulltext och behövde inte beställas.  

 
3.6 Analys och tolkning av data  
Analys och tolkning har gjorts med inspiration av Friberg (2012). Samtliga artiklar 

skrevs ut i pappersform. En sammanställning av artiklarna gjordes och 

dokumenterades i en tabell (se bilaga 3). En beskrivning av artiklarnas resultat 

skrevs ned för hand i ett block av båda författarna för att skapa en mer visuell 

översikt över resultaten. En del artiklar tillämpade samma bedömnings instrument 

i form av frågeformulär. De statistiska siffrorna från dessa formulär skrevs ned på 

papper och jämfördes sinsemellan. För att kunna sammanställa ett resultat 

jämfördes samtliga artiklars likheter och skillnader. Dessa noterades genom 

färgmarkeringar i olika kulörer. Fynden användes till att representera olika 

kategorier i resultatet. I undersökningen av artiklarnas resultat utkristalliserades 

några gemensamma områden som gav en grund till två huvudrubriker och fem 

underrubriker.  

 

3.7 Etiska överväganden 
Forskning är viktigt för att utveckla och förbättra vården. Hänsyn måste dock tas 

till deltagarnas integritet, vilja och person. Samtycke skall i största möjliga mån 

inhämtas från deltagarna och de skall hållas välinformerade om 

forskningsprocessen och att deras medverkan är frivillig och kan avslutas 

(Vetenskapsrådet, 2017). Inom forskning finns riktlinjer att följa i uppsåt att 

stärka de etiska ramarna. Författarna gjorde sitt yttersta för att hörsamma dessa 

och eftersträva en objektiv syn med syfte att inte förvränga studiens resultat. 
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Inga data förvrängdes eller fabricerades och författarna har strävat efter att inte 

inkludera eller exkludera data på godtycklig basis, utan på ett objektivt sätt. 

Litteraturstudien hade i syfte att presentera aktuell forskning oberoende av 

resultat. Presenterade artiklar hade fått godkännande av etisk kommitté eller 

erhållit godkännande från deltagarna (Forsberg & Wengström, 2013).  

 

4. Resultat 
Resultatet bygger på 15 utvalda artiklar från följande länder: Australien (4), 

Kenya (1), Saudi Arabien (1), Tyskland (1), Turkiet (2), Jordan (1), USA (1), 

Malaysia (1), Iran (1), Barbados (1), Kina (1). Efter noggrann genomgång av 

artiklarna sammanställdes litteraturstudiens resultat. Vi valde att presentera två 

huvudrubriker: Negativ inställning till insulinbehandling och Positiv inställning 

till insulinbehandling. Negativ inställning delades in i följande underrubriker 

som representerar faktorer som påverkar denna inställning: Insulin som en sista 

utväg, Känsla av otillräcklighet, Rädslor, Social stigmatisering, Begränsning av 

livsstil och Kunskap och utbildning. Positiv inställning har underrubrik: Kunskap 

och erfarenhet, God vårdrelation och Egenvårdsförmåga relaterat till positiv 

inställning. 

 

4.1 Negativ inställning till insulinbehandling 
I samtliga artiklar var förekomsten av negativa inställningar dominerande (Abu 

Hassan, Tohid, Mohd Amin, Long Bidin, Muthupalaniappen & Omar, 2013; 

Bahrmann, Abel, Zeyfan, Petrak, Kubiak, Hummel & Bahrmann 2013; Batais & 

Schantter 2016; Bockwoldt, Staffileno, Coke & Quinn, 2016; Carolan, Holman, 

& Ferrari, 2015; Holmes-Truscott, Browne & Speight, 2016; Holmes-Truscott, 

Pouwer & Speight, 2014; Jarab, Mukattash, Al-Azayzih, & Khdour, 2018; 

Ghadiri-Anari, Fazaelipoor & Mohammadi, 2013; Gulam, Otieno & Omondi-

Oyoo, 2017; Fu, Wong, Chin & Luk, 2016; Taylor, Taylor, Atherley, 

Hambleton, Unwin & Adams, 2017; Taylor, Thompson & McDermott, 2016; 

Yilmaz, Ak, Cim, Palanci & Kilinc, 2016; Yilmaz & Tarhan, 2017). 77 % av 

deltagarna i studien av Ghadiri-Anari et al. (2013) uppvisade en negativ 

inställning och var inte villiga att påbörja insulinbehandling även om deras 

läkare skulle ordinera en sådan behandling. 



 

13 
 

 

Sociodemografiska variabler påverkar till viss del attityden till insulin. 

Avgörande var framförallt graden av behandlingserfarenhet. Deltagare som 

aldrig behandlats med insulin hade i större utsträckning en negativ inställning till 

insulinbehandling. Faktorer som påverkade deltagarnas attityder kunde 

exempelvis vara följande: Lägre HbA1c-nivåer låg ofta till grund för en 

negativare inställning till insulin. Positivare attityder gick att finna hos personer 

som var i behov av höga doser peroral antidiabetika. De som var peroralt 

högmedicinerade påvisade även en högre kunskap och var bättre uppdaterade i 

aktuella behandlingsrutiner (Fu et at., 2016). 

 

4.1.1 Insulin som en sista utväg 

Många såg insulin som en sista utväg i diabetesbehandlingen och ett säkert 

tecken på att sjukdomen har eskalerat. Tanken på en livslång behandling gav en 

psykiskt negativt påverkan och förstärkte känslan av hopplöshet. Många gånger 

såg deltagarna inte insulin som en nödvändig del i sin behandling, eftersom de 

saknade sjukdomsinsikt. De ansåg att insulin bara används när läget är riktigt 

allvarligt och att insulinbehandling inte borde rekommenderas förrän det inte 

fanns några andra alternativ att ta till (Abu Hassan et al. 2013; Bahrmann et al., 

2013; Batais & Schantter, 2016; Bockwoldt et al., 2016; Ylmaz et al., 2016; 

Yilmaz & Tarhan 2017). “When I first heard of insulin, I was made to 

understand that your disease is very serious when you need insulin. That was 

why I refused insulin initially. I did not want to be in a very serious category” 

(Abu Hassan et al. 2013, s.5). 

 

Uppfattningen att insulin var en sista utväg var vanligare hos de deltagare som 

var lågutbildade. Studien visade att deltagarna överlag hade bristfällig kunskap 

om såväl insulin som diabetes. Endast 28,7 % ansåg att insulin kunde förhindra 

diabeteskomplikationer. 22,3 % ansåg att det inte kunde förhindra 

komplikationer och 48,9 % svarade att de inte visste. Den höga andelen av 

deltagare som svarade att de inte visste kan tolkas som brist på kunskap (Yilmaz 

et al., 2016).  
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4.1.2 Känsla av otillräcklighet 

Skuld är en vanlig känsla i samband med en kronisk sjukdom. Dessa 

skuldkänslor framkallades av deltagarnas ovisshet om framtiden. Beskedet att 

det var dags att börja med insulin gav upphov till frustration, rädsla och 

besvikelse. Frustrationen tog sig uttryck i skuldbeläggning av läkare för att de 

inte gjort större insatser, exempelvis rekommenderat kraftigare behandling från 

första början. Deltagarna trodde att om de fått en mer kraftfull behandling i ett 

tidigare skede kunde de ha undvikit insulin (Bockwoldt et al., 2016). 

 

Deltagarna kände sig också skuldbelagda av såväl läkare som anhöriga. Vid 

återbesök och kontroller diskuterades hur de skött sin egenvård. Vid sådana 

tillfällen kunde det kännas som att läkaren ifrågasatte om de rekommenderade 

råd och riktlinjer som tidigare givits dem hade följts. Detta kunde upplevas som 

dömande från läkarens sida. När de väl kom hem och berättade att de skulle 

påbörja insulinbehandling kom skuldbeläggningen från de anhöriga istället. 

Egenvårdsförmågan ifrågasattes och de anhöriga undrade om de verkligen gjort 

allt för att förhindra behovet av insulin. Vissa deltagare kände sig anklagade och 

förnedrade. De upplevde att de tvingades att försvara sig och sin livsstil. ”My 

family lashed (when I told them I had to take insulin). When I told my mom, it 

wasn’t “Oh wow.” It was more like “You got yourself to this point!” It was not 

empathy” (Bockwoldt et al., 2016, s. 176 ). 

 

Vissa kände frustration över att behöva börja med insulin trots att de skött sin 

hälsa, kontrollerat sitt blodsocker regelbundet och utfört egenvård enligt de 

anvisningar de fått från hälso- och sjukvården. En del av deltagarna 

skuldbelagde sig själva och såg insulin som en konsekvens av bristande 

egenvård (Bockwoldt et al., 2016). 
It is frustrating. I do everything I’m asked to do. I take the medicine, I check my sugar. I    

take it two or three times a day and get it close to taking it at the same time and 

everything, and sometimes when I go to take the [A1c] test, it’s still up! (Bockwoldt et 

al., 2016, s. 175 ).  

Yilmaz och Tarhan (2017), visade liknande attityder bland sina deltagare. 

Insulinbehandling gav upphov till starka känslor och oro. Majoriteten kände 

ilska över att deras hälsa försämrats och flera uppgav att de avundades eller 
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förbittrades över friska människor som inte har diabetes. 74,9 % ansåg till och 

med att insulinbehandling kunde påverka den psykiska hälsan så mycket att det 

kunde leda till depression. 

 

4.1.3 Rädslor relaterat till insulinbehandling 

I samtliga artiklar upplevde deltagarna rädslor för insulinanvändning. Vanligast 

var rädslor knutna till själva injektionsprocessen. Fobi för nålar fanns hos vissa 

deltagare, nållängden kunde förstärka obehag och detta verkar vara vanligast 

förekommande hos kvinnor. Rädslan att injicera sig själv var ibland större än 

själva insulinet. Det gick att se en markant skillnad mellan insulinanvändare och 

icke-insulinanvändare. De som använt sig av insulin ett tag upplevde klart 

mindre injektionsrelaterat obehag (Abu Hassan et al., 2013; Bahrmann et al., 

2013; Batais & Schantter, 2016; Fu et al., 2016; Gulam et al., 2017; Jarab et al., 

2018; Taylor et al., 2017; Taylor et al., 2016; Holmes-Truscott et al., 2014; 

Yilmaz & Tarhan, 2017). Ett exempel som styrker detta är påståendet om att 

injektioner är skrämmande i studien av Taylor et al. (2017). Hela 71 % av 

deltagarna som inte använde insulin instämde i det påståendet jämfört med 

gruppen av insulinanvändare där endast 12 % av dessa uttryckte medhåll. 

 

Deltagare kände oro över uppkomsten av biverkningar som skulle kunna orsaka 

permanenta skador på hälsan (Holmes-Truscott et al., 2014; Taylor et al., 2016; 

Yilmaz & Tarhan, 2017). Enligt Taylor et al. (2016) så uttryckte 58,5 % av 

deltagarna rädsla för hypoglykemi vid insulinanvändning samt de obehagliga 

symptom som medföljer. Oro över viktökning i samband med insulinbehandling 

varierade mellan olika studier. Främst ansågs detta vara ett problem bland de 

deltagare som redan använde sig av insulin. Siffrorna i studien av Holmes-

Truscott et al. (2014), visar detta tydligast då 50,6 % av insulinanvändarna ansåg 

att insulin föranledde viktökning, samtidigt som endast 18,2 % av dem som inte 

använde insulin instämde i detta påstående. Taylor et al. (2017), visar dock upp 

helt motsatt resultat då andelen insulinanvändare som höll med uppgavs till 12 

%.  
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En rädsla för det okända, över vad som kommer att hända härnäst, förekom. 

Deltagarna kallade diabetes för en tyst sjukdom eftersom den inte yttrar sig i så 

många synbara symptom. Den osynliga sjukdomen påverkade i tysthet olika 

delar av kroppen. Risk för följdsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke gav 

upphov till oro (Carolan et al., 2015). 
Diabetes in itself doesn't have very physical symptoms, so it's silently affecting 

different parts of your body…. It's not contained within itself… the eye, the nerves, 

the kidneys, the liver. Eventually it moves on to different parts of the body…  (Carolan et 

al., 2015, s. 1015). 

 

4.1.4 Social stigmatisering 

Injicering av insulin ansågs av många som skamfyllt. Rädslan för negativa 

reaktioner från omgivningen om deltagarna sågs injicera offentligt upplevdes 

som pinsamt eller att omgivningen såg dem som sjukare då de brukade insulin. 

Det fanns en rädsla av att ses som en narkotikamissbrukare vid offentlig 

injicering av insulin (Abu Hassan et al., 2013; Bahrmann et al., 2013; Bockwoldt 

et al., 2016; Gulam et al., 2017; Taylor et al., 2016). Mer än hälften av de 

tillfrågade i Taylor et al., (2016):s studie hävdade till och med att injicering av 

insulin fick dem att själva känna sig som missbrukare. En jämförelse mellan 

insulinanvändare och icke-insulinanvändare i olika länder, Torres Strait Island 

(Taylor et al., 2016) och Kenya (Gulam, 2017), visade att hela 86,2 % av 

deltagarna i Torres Strait Island-studien instämde i påståendet att insulinet fick 

andra människor att se dem som sjukare, respektive 41,3 % i studien från Kenya. 

 

De som använde sig av insulin kunde även påverkas av anhörigas negativa 

reaktion. Det som inledningsvis kanske inte upplevdes så skrämmande 

omvärderades då anhöriga uttryckte sin oro och häpnad och detta gav grogrund 

till en rädsla och osäkerhet som ej fanns där från början. En del beskrev hur de 

undanhöll att berätta för anhöriga och arbetskamrater om sin insulinbehandling. 

Vissa gömde till och med sitt insulin för att ingen skulle få veta. Dels på grund 

av rädsla för att ses som en börda, men också av risk för vad andra skulle tycka 

om dem. En deltagare uttryckte sig såhär: ”I hide the insulin in the bottom of my 
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purse, because I don’t want to drop my purse and have someone see it. Men will 

find it a turnoff” (Bockwoldt et al., 2016, s. 175). 

4.1.5 Begränsning i livsstilen 

Deltagarna i en studie av Holmes-Truscott et al. (2016), beskrev hur tröttsamt 

det var att integrera egenvård och de rutiner som insulinbehandling kräver i sin 

vardag, exempelvis kontrollera blodsockret, justera läkemedelsdosen och lära sig 

känna igen tecken och symptom på hyperglykemi. På grund av detta valde 

deltagarna att ibland hoppa över insulinet vilket i sin tur ledde till ytterligare 

förvärrad trötthet. Det hela vart till en ond cirkel. Bristen på energi ledde till 

inskränkning i det sociala livet. Enligt studien av Bockwoldt et al. (2016) kunde 

enkla vardags nöjen som att gå ut och roa sig med någon anhörig upplevas som 

alltför energikrävande för att orka med vilket ibland kunde orsaka konflikter i 

familjen. Deltagarna brottades också med en mental trötthet som gjorde att de 

ibland glömde bort att ta sitt insulin och andra gånger fick kämpa mot viljan att 

hoppa över injektioner och istället försöka övertala sig själva att fortsätta sin 

behandling. Ibland lyckades det, andra gånger inte. Ursäkter i form av 

exempelvis tidsbrist tillämpades för att rättfärdiga den uteblivna injektionen 

(Bockwoldt et al., 2016). Just tidsbrist som orsak till att inte vilja använda 

insulin är något som kan ses i exempelvis studier av Bahrmann et al. (2013) och 

Batais och Schantter (2016). Där beskrivs insulinbehandlingen som något 

tidskrävande som en del ej anser sig kunna eller vilja prioritera.   

 

Det var inte bara tröttheten som påverkade livsstilen. Många moment i vardagen 

hade plötsligt blivit omständliga. Planering av dagen, med tillhörande aktiviteter 

krävde omsorg och förberedelser. Det var viktigt att se till att medicin och 

medicinsk utrustning alltid fanns till hands och att aldrig glömma att ta det med 

sig dit man skulle. Åka på en resa eller semester innebar omfattande planering 

kring reseförsäkringar samt intyg från läkare för att kunna ha insulin och kanyler 

med sig på flyget. Insulin behöver förvaras kallt. Detta ställde särskilda krav på 

förvaringsmöjligheter under resan och vid destinationens mål. 

Förvaringsproblematiken runt insulin och att insulinet inte kom bort under resan, 

väckte oro hos deltagarna och gjorde det omständigt att resa. Det behövde inte 

ens vara så stora saker som resor eller ens övernattningar. Allt var tvunget att 
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planeras och det gällde att alltid ligga ett steg före. Trots välplanerad vardag så 

kunde det inträffa oförutsedda händelser som deltagarna upplevde vara svårt att 

gardera sig inför (Holmes-Truscott ett al., 2016). 

 

En del deltagare uppvisade rädslor och svårigheter i samband med 

kostförändringar eller planering och regelbundet intag av mat. Vissa gånger 

kunde den sociokulturella bakgrunden bidra till att omläggningen av kostvanor 

kändes svår att genomföra i praktiken. Deltagare med olika bakgrund hade 

ytterligare svårigheter att hitta passande livsmedelsalternativ (Carolan et al., 

2015). 
I'm from Bangladesh. Our main food is rice. We can't cut it. Every day once, we have to 

take it. But it's very bad for diabetes. Our amount is not that much, diabetic educator is 

telling me, not more than that. That's why I with my husband, we are caring about that 

good food for diabetes. Then we found seven food[s], vegetables, nuts and other things. 

How can we manage and how can I cut that rice?… . (Carolan et al., 2015,s. 1017). 

 

4.1.6 Kunskap och utbildning  

Många deltagare upplevde att de saknade kunskap om sin diabetessjukdom. 

Kännedom om de komplikationer och följdsjukdomar som en hög glukosnivå 

kan leda till var större än kunskapen om vad som orsakat själva diabetesens 

uppkomst. Deltagarna utryckte ett stort behov av mer information relaterad till 

behandlingsalternativ, terapeutisk effekt, biverkningar och dosering av de 

föreskrivna medicinerna och de ville också få det förklarat varför vissa 

föreskrevs medicinering medan det för andra sades räcka med 

livsstilsförändringar. Injektionsteknik, administreringstid, doser, 

materialkännedom, hur en optimal blodsockerkurva skulle uppnås var sådant 

deltagare inte ansåg sig ha fått tillräcklig information och utbildning om inför 

insulinbehandling. Detta bidrog till osäkerhet om den egna förmågan att hantera 

insulin. Deltagarnas inställning var även att tid och energi inte räckte till, vilket 

skapade en känsla av att de inte hade fullständig kontroll över sin behandling 

(Abu Hassan et al., 2013; Carolan et al., 2015; Jarab et al., 2018; Gulam et al., 

2017; Taylor et at., 2017; Yilmaz et al., 2016). 
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Informationen påverkade deltagarnas inställning både till sjukdom samt 

behandlingsform. Mängden information, när informationen gavs och att den var 

tydlig resulterade i att det var lättare att ta till sig kunskap. En kombination av 

muntlig och skriftlig information gav bäst resultat. Efter en tids bearbetning 

uppkom oftast flera funderingar och frågor. Med tillgång till skriftligt material 

fanns möjligheten att gå tillbaka och repetera den givna informationen. 

Information som gavs skulle vara i lagom mängd och önskemål fanns om att den 

repeterades vid flera tillfällen. För mycket information på en gång kändes 

övermäktigt och var svårt att bearbeta. Kvalitet framför kvantitet var att föredra 

(Carolan et al., 2015). 
When you're first diagnosed, you get so much information. It's just… I know it's all good. 

It does your head in. You just think… it's all new to you, this big book and this book. 

You read through it once and you go, “Oh God.” Then you just fall down … it's terrible… 

(Carolan et al., 2015, s. 1017). 

 

4.2 Positiv inställning till insulinbehandling 
En positiv inställning uppvisades framför allt hos de deltagarna som hade 

erfarenheter av insulinbehandling. De som själva använde sig av 

insulinbehandling förbättrade succesivt sina kunskaper och detta resulterade i en 

mer positiv inställning. Insulinet sågs som ett redskap som hjälpte till att 

förenkla livet och förebygga diabeteskomplikationer. Då deltagarna mentalt 

accepterat insulinbehandlingen, upplevde de ökad kontroll över sin diabetes och 

kände både fysiskt och emotionellt välbefinnande. Detta bidrog till en bättre 

hälsa (Abu Hassan et al., 2013; Bahrmann et al., 2013; Carolan et al., 2015; Fu 

et al., 2016; Holmes-Truscott et al., 2016; Holmes-Truscott et al., 2014; Taylor 

et al., 2016). 

 

4.2.1 Kunskap och erfarenhet  

God information i rätt stadie av sjukdomen och hur denna presenterades 

påverkade inställningen till insulin positivt. Deltagarna beskrev att om 

informationen gavs i tidigt skede kunde de bearbeta och ta till sig informationen 

bättre (Taylor et al., 2016). Positiv inställning kring insulinbehandling berodde 
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även på deltagarnas utbildningsnivå. De som var lägre utbildade hade svårare att 

acceptera insulin (Taylor et al., 2016; Yilmaz et al., 2016). 

 

Känslor som initialt verkat främmande, skrämmande och negativa dämpades 

med tiden och de flesta accepterade sin situation. De kunde själva göra mycket 

för att påverka sin sjukdom och minska risken för komplikationer och de kunde 

få stöd från familj och anhöriga. Deltagare som hade anhöriga som var 

insulinbehandlade tog till sig deras positiva upplevelser. Denna känsla av ökad 

kontroll upplevdes som positiv och detta bidrog till högre acceptans (Abu 

Hassan et al., 2013; Bahrmann et al., 2013; Carolan et al., 2015; Holmes-

Truscott, Pouwer & Speight, 2014). 

 

De som redan påbörjat insulinbehandling och fått in vanan såg de positiva 

effekter som insulinet gav. De fick bättre rutiner, var noggrannare med att utföra 

mer regelbundna blodsocker kontroller och fick ett förbättrad 

egenvårdsbeteende. Detta infattar att deltagarna åt hälsosammare och var mer 

fysiskt aktiva (Abu Hassan et al., 2013). I studien av Holmes-Truscott et al. 

(2016) uppgav hela 19 av 20 deltagare att deras blodsocker nivåer stabiliserade 

sig eller förbättrats av insulinet. Deltagarna var medvetna om att en stabil 

blodsockernivå minskade risk för komplikationer och ansåg att hälsan överlag 

förbättrades.   Detta var något många ansåg ha en god effekt på upplevelse av 

hälsa och bidra till att minska risk för komplikationer.  

 

Det praktiska momentet runt medicinering, själva injiceringen, som initialt 

upplevdes som en av de största farhågorna vid start av insulinbehandling, 

förenklades även det med tiden som deltagarna fick prova på. ”I realised that it 

[injecting] wasn't the traumatic experience that I expected it to be. I was quite 

pleasantly surprised actually” (Holmes-Truscott et al., 2016, s. 1153). Studien 

påvisar även att deltagarna var mer mottagligaför långtidverkande insulin. Det 

som var barriären i acceptansen av snabbverkande insulin är att de var rädda för 

hypoglykemi (Holmes-Truscott et al., 2016). 
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4.2.2 En god vårdrelation  

En god relation till sin doktor gav bättre insulinadherens. Då doktorerna använde 

sig av ett personcentrerat förhållningssätt och inte uppvisade en skuldbeläggande 

attityd så bidrog det till att deltagarna kände sig trygga och bekväma i 

situationen. Detta skapade ett bra klimat.  Respekten och förtroendet för sin 

läkare gjorde att de vågade förlita sig på den information och de 

rekommendationer de fick. Dessutom ansåg vissa att doktorns ord var något som 

inte skulle ifrågasättas. Om doktorn sa att insulin var bra och behövdes så 

accepterades denna positiva inställning och överfördes på den diabetessjuke. 

Även i denna studie uppskattades bra och tydlig information (Abu Hassan et al., 

2013).  
When the doctor adviced me to start insulin therapy, I felt embarrassed to reject his 

recommendation. The doctor was ‘cool’, never angry; talked nicely and that made me feel 

so comfortable. After such thorough explanation, any patient will be embarrassed to say 

no to insulin. (Abu Hassan et al., 2013, s. 6). 

 

4.2.3 Egenvårdsförmåga relaterat till positiv inställning. 

Vissa patienter visade prov på hög egenvårdsförmåga genom att betona vikten 

av individuellt ansvar och följa behandlingsrekommendationerna för att uppnå 

de önskade kliniska resultaten till medicinerna (Jarab et al., 2018). En studie från 

Kina visade att de som hade positiv inställning till insulinbehandlingen var 

deltagarna som upplevde en högre grad av egenvårdförmåga. Det var just 

påståenden angående egenvårdsförmåga som fick högst medhåll bland annat att 

de klarar av att hantera den kosthållning som insulinbehandling kräver. 

Deltagarna ansåg även att de hade kunskap om insulinets inverkan på kroppen 

samt kände sig trygga i att hantera injektionstekniken (Fu et al., 2016).  

 

När deltagarna accepterade insulin i sin behandling, resulterade detta i att ett 

bättre egenvårdsbeteende utvecklades samt att välbefinnande ökade och bättre 

hälsa upplevdes. Den förbättrade hälsan gav upphov till en mer positiv 

inställning till insulin vilket ledde till att en god cirkel skapades.  

When I’m on insulin, I became more concerned of my health. I will check my sugar two 

or three times per day. I notice that the sugar will rise if I do not take insulin. I become 

more careful with food intake and do more exercise. (Abu Hassan et al., 2013, s. 6). 
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5. Diskussion  
5.1 Sammanfattning av huvudresultaten  
Syftet med litteraturstudien var att sammanställa forskningsbaserad kunskap om 

vuxna patienters inställning till insulin och identifiera faktorer som påverkar 

acceptansen av insulinbehandling vid typ 2-diabetes. Genom sökning i 

omvårdnadsinriktade databaser valdes 15 artiklar som ligger till grund för de 

resultat som denna studie presenterar.  

 

Undersökningar av deltagare med typ 2-diabetes visade att deras inställning till 

insulinbehandling till övervägande del var negativ. Många upplevde oro och 

rädsla inför påbörjad behandling och såg insulin som en sista utväg och ett 

tecken på att sjukdomen eskalerat. Det fanns en vida spridd uppfattning om att 

injektioner var smärtsamma och svåra att handskas med. Dessutom uppfattades 

det som skamfyllt och inget som vill visas upp för omgivningen. Brist på 

kunskap och otillräcklig information från sjukvården bidrog till ökat motstånd 

mot insulinbehandling. Detta kunde dock mildras med hjälp av bättre insatser 

från sjukvården i form av bättre utbildning och en personcentrerad vård som 

uteslöt skuldbeläggning av individen. Med tid och erfarenhet minskade den 

negativa inställningen och acceptansen ökade. 

 
5.2 Resultatdiskussion  
Den här litteraturstudien baserades till största dela av kvantitativa artiklar. 

Dessutom använde sig många av samma bedömnings instrument (ITAS- skalan) 

eller snarlikt frågeformulär. Detta påverkade resultaten genom att begränsa 

informationen om deltagarnas upplevelse. Det som var positivt med 

upprepningen var att evidensen stärktes för de fynd som var lika i flera studier. 

Om flera kvalitativa artiklar inkluderats i studien så kunde resultatet som 

presenteras vart mer nyanserat. En mer personlig inblick i deltagarnas egna 

upplevelser hade kunnat fångas. Författarna ansåg det extra intressant att jämföra 

svarsstatistiken mellan olika länder i de studier som använde sig av samma 

bedömningsinstrument. Stundtals har dessa studier uppvisat stora variabler i sina 

resultat då länderna jämförts mellan varandra. Det väcker frågor om skillnaderna 
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beror på demografiska variabler eller om andra orsaker ligger till grund för detta. 

Kanske beror det på hur frågorna presenterats? Vissa studier använde sig av 

intervjuare, i andra studier fick deltagarna fylla i frågeformuläret på egen hand. 

Detta skulle kunna ha påverkat utgången av svaren och vara en orsak till de 

skillnader som resultaten visar.  

 

I resultatsdiskussionen kommer vi att diskutera följande avsnitt: Negativ 

inställning till insulinbehandling, Positiv inställning till insulinbehandling och 

Sjuksköterskans roll. 

 

5.2.1  Negativ inställning till insulinbehandling 

Negativ inställning hade ofta sin grund i otillräcklig kunskap. Denna 

litteraturstudies resultat visar att en av de inställningar till insulin som hade 

högst prevalens i ett flertal studier var att deltagarna såg sig själva som sjukare 

då vården rekommenderade dem insulinbehandling. Insulin sågs som en sista 

utväg som innebar att hälsoläget har försämrats (Bahrmann et al., 2013; Batais & 

Schantter 2016; Bockwoldt et al., 2016). Negativ inställning kunde stärkas med 

studien knuten till egenvård av Hjort Laursen et al. (2017) som i sitt resultat 

visade att personer som såg sig själva som mycket sjuka hade svårare att ta till 

sig information. Sjuksköterskan har enligt Orem (1991) till uppgift att 

tillhandahålla redskap för att balansera patientens egenvårdsförmåga. Ett besked 

om att det är dags för insulinbehandling kan innebära risk för en tillfällig 

sänkning i egenvårdsförmågan då patienten reagerar med en känsla av att hälsan 

påtagligt försämrats. 
 
Ett av resultatets mest markanta fynd var det breda spektrum av rädslor som 

förknippades med insulinbehandling. Rädsla för injektioner var det allra vanligaste 

hos icke insulinanvändare oavsett om deltagarna hade positiv eller negativ 

inställning till insulinbehandling. Rädslan dominerade i större utsträckning hos 

kvinnor. Det förknippades oftast med smärta och obehag. Nålar och nållängd samt 

proceduren att sticka sig själv vållade rädslor. Efter en tids användning minskade 

rädslan för injektioner. Det fanns även rädslor för hypoglykemi, viktökning samt 

en oro för det okända (Abu Hassan et al., 2013; Bahrmann et al., 2013; Batais & 
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Schantter, 2016; Fu et al., 2016; Gulam et al., 2017; Jarab et al., 2018; Taylor et 

al., 2017; Taylor et al., 2016; Holmes-Truscott et al., 2014; Yilmaz & Tarhan, 

2017). En amerikansk studie bekräftade att rädsla och obehag knutet till 

injektioner var vanligt förekommande och var en vanlig orsak till varför patienter 

valde att avbryta sin insulinbehandling (Spain, Wright, Hahn, Wivel & Martin, 

2016). Svensk sjuksköterskeförening (2018) påtalar vikten av kunskap om 

insulinbehandling, vilket bland annat omfattar korrekt injektionsteknik, dosering 

samt rekommenderade injektionsområden. 

 

Resultaten påvisade att deltagarna hade rädslor kring kostförändringar. 

Deltagarnas ursprung och matkultur kunde göra det svårare att anpassa kosten på 

ett gynnsamt sätt och därmed upprätthålla en stabil glukosnivå i blodet. I 

bakrunden beskrev vi med stöd av Sagen (2013) och Ericson och Ericson (2012) 

vikten av kostens betydelse vid typ 2-diabetes. Regelbundet matintag, fiberrik, 

fetreducerad och långsamma kolhydrater bör maten innehåll. Författarna 

identifierar här ett område i behov av förbättring där sjuksköterskan har en viktig 

uppgift i att se patienten som en individ och utbilda och framställa rätt kunskap om 

matens innehåll och matens påverkan på glukosnivån. Detta går i linje med ICN 

etiska kod för sjuksköterskor att främja och återställa hälsa (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Författarna hävdar vidare att rädsla för injektioner 

skulle kunna mildras genom att sjuksköterskan undervisar injektionsteknik och att 

patienterna får prova sticka sig själva, samt se utbudet av medicinteknisk 

utrusning. 

 

Vårt studieresultat visade att social stigmatisering var ett stort problemområde i 

flera artiklar. Känslor av skam i samband med insulinanvändning och framförallt 

vid injektionsbehandling, bidrog till att deltagare valde att undanhålla information 

om sin situation av rädsla för att ses som en börda eller att anses sjukare av sina 

anhöriga (Abu Hassan et al., 2013; Bahrmann et al., 2013; Bockwoldt et al., 2016; 

Gulam et al., 2017). Det finns belägg för att diabetes är en sjukdom som ökar 

lavinartat över hela världen (WHO, 2017). Med hänvisning till antalet människor 

som lever med diabetes och den kunskapsbrist som råder anser litteraturstudiens 

författare att hälso- och sjukvården bör öka kunskapen hos såväl samhälle som 
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individ. Information via bland annat sociala medier kan bidra till ökad acceptans 

och avdramatisering kring insulininjektioner. I sjuksköterskans möte med 

patienten kan social stigmatisering hos anhöriga avhjälpas genom att dessa bjuds 

in och får möjlighet att ta del av information, ställa frågor och diskutera kring 

sjukdom och behandling.  

 

5.2.2 Positiv inställning till insulinbehandling 

Patienter med en tids erfarenheter av insulinbehandling och de som fått god 

information, uppvisade förbättrat egenvårdsbeteende och vikten av ett 

individuellt ansvar för att följa behandlingsrekommendationerna betonades. 

Känslan av en bättre egenvårdsförmåga visade sig bland annat i att deltagarna 

kände att de klarade av att hantera kosthållning i samband med 

insulinbehandling och att de hade mer kunskap om insulinet och dess påverkan 

på kroppen. Bättre rutiner och regelbundna blodsockerkontroller bidrog 

tillsammans med insulinet till en förbättrad eller mer stabil glukosnivå i blodet. 

Detta resulterade i att deltagarna upplevde en hälsoförbättring (Abu Hassan, et 

al., 2013; Fu et al., 2016; Holmes-Truscott et al., 2016; Jarab et al., 2018).  

 

Den positiva utvecklingen av egenvårdsbeteendet går i linje med 

Socialstyrelsens rekommendationer som hävdar vikten av att patienten förstår 

samspelet mellan olika egenvårdsfaktorer hur de genom sin påverkan på 

glukosnivån leder till förbättrad eller försämrad hälsa (Socialstyrelsen, 2017). 

Författarna anser att resultatet visar hur viktigt är sjuksköterskan stödjer, 

informerar och motiverar patienter så att de uppnår den egenvårdsbalans som 

Orem (1991) eftersträvar. 

5.2.3 Sjuksköterskans roll 

Resultatet lyfte betydelsen av information, i vilken mängd, hur och i vilket skede 

den framställdes för patienten. Allt detta kunde påverka patientens 

bearbetningsprocess. I litteraturstudiens resultat påtalades bristen på utbildning 

och kunskap runt diabetes och insulinbehandling. Detta gav upphov till 

osäkerhet på självförmågan att hantera såväl insulinbehandling som diabetes 

God information i rätt stadie av sjukdomen och hur denna presenteras kunde 
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däremot påverka inställningen till insulin positivt. Om informationen gavs i 

tidigt skede kunde deltagarna bearbeta och ta den bättre till sig. Även 

utbildningsnivå hos deltagarna var en faktor som påverkade acceptansen av 

insulinbehandling (AbuHassan et al., 2013; Carolan et al., 2015; Jarab et al., 

2018; Taylor et al., 2016). Liknande resultat återfanns i den tidigare studien av 

Puffelen et al. (2015) som visade att deltagare som kände brist på kunskap om 

sin diabetes eller hade fått följdkomplikationer upplevde det svårare att 

manövrera sin diabetes. Känslan att själv eller med hjälp av sjukvården kunna 

styra sin sjukdom minskade. Förmågan att ta till sig information varierar från 

patient till patient. Därför bör informationen individanpassas utifrån patientens 

behov och önskan. Den skall ges i rätt mängd och vid rätt tillfälle och blir då i 

enlighet med vad Svensk sjuksköterskeförening (2018) förespråkar, en viktig 

insats.  

  

I resultatet presenterades artiklar av Abu Hassan et al. (2013) som lyfte doktorns 

auktoritära roll, sjuksköterskan nämndes ej. I studien av Fu et al.(2016) 

tillämpades inte kategorin sjuksköterska, istället användes ordet 

sjukvårdspersonal som skulle stödja patienterna i sin diabetesbehandling. 

Författarnas uppfattning är att sjukvården inte ser likadan ut över hela världen 

och kanske kan det faktum att sjuksköterskan inte benämns specifikt eventuellt 

vara på grund av att sjuksköterskans arbetsuppgifter skiljer sig åt i olika länder. 

Författarnas intention var att undersöka sjuksköterskans roll i samband med 

insulinbehandling, men på grund av avsaknaden av sjuksköterskor i artiklarna så 

kunde inte detta genomföras.  

 

5.3 Kritisk metoddiskussion 

5.3.1 Styrkor och begränsningar 

I litteraturstudien använde vi oss av tre sökmotorer: CINAHL, PubMed och 

Summon. Enligt Forsberg & Wengström (2013), är de sökmotorerna de vanligaste 

databaserna för omvårdnadsforskning. SweMed+, Google Scholar hade även 

kunnat användas för att fånga upp flera studier. SweMed+ är en 

omvårdnadsinriktad databas över nordiska artiklar och den hade kunnat vara till 

hjälp för att finna svenska artiklar vilket denna litteraturöversikt saknar. Eftersom 
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ett aktiv val gjordes att utesluta avgiftsbelagda artiklar, begränsades utbudet till en 

viss del och kan möjligtvis ha påverkat resultatet. 

I sökningen av artiklar begränsade vi vårt urval till att studierna skulle vara 

maximalt fem år gamla. Detta gav ett resultat som presenterade den senaste 

forskningen och gjorde att studien kändes aktuell. En nackdel var dock att 

utbudet begränsades och framförallt visade sig det i minskad mängd europeiska 

studier och i synnerhet den totala frånvaron av studier som rörde Sverige.  

Ett generösare tidsintervall hade kunnat inkludera eller altertenativt styrkt bristen 

på nationell forskning. Om forskning över en längre tidsperiod studerats kanske 

ett annat resultat kunnat skådas vad gäller exempelvis upplevd injektionsobehag 

då medicinsk teknik ständigt utvecklas.  

 

I litteraturstudien ingår studier från tolv olika länder: Australien, Kenya, Saudi 

Arabien, Tyskland, Turkiet, Jordan, USA, Malaysia, Iran, Barbados, Kina. 

Studien begränsades inte till någon del av världen vilket öppnar upp för ett brett 

forskningsfält. Ett av valda inklusionskriterier vare personer över 18 år och utan 

övre åldersbegränsning. Det gav möjlighet att fånga upp deltagare från olika 

åldersgruper. Trots detta så dominerades studien av äldre deltagare. Detta kan 

relateras till att typ 2-diabetes enligt Ericson och Ericson (2012) oftast debuterar 

i senare ålder. Könen begränsades inte och studien inkluderade en väl balanserad 

blandning som gjorde att resultatet var mer intressant att se ur bådas perspektiv. 

 

5.3.2 Reliabilitet, validitet och trovärdighet  

Reliabilitet definieras som ett mätinstruments reproducerbarhet, det vill säga att 

förmåga att påvisa samma resultat vid flera mätningar (Forsberg & Wengström 

2013). Artiklarna använde sig till stor del av ett validerat bedömningsinstrument. 

Validiteten har även diskuteras i studierna. Återkommande är exempelvis ITAS-

skalan som har högt Cronbachs alpha, vilket stärker instrumentets trovärdighet. 

Trots vissa svarsvariabler så var resultaten likartade i samtliga studier, även de 

som använde sig av andra bedömningsinstrument. Detta anser författarna styrker 

studiens reliabilitet.  
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Författarna har eftersträvat att få så korrekt översättning av engelska språket som 

möjligt. Vissa gånger försvårade detta arbetet men bör inte ha påverkat 

trovärdigheten i resultatet. De mallar som högskolan Dalarna tillhandahöll 

användes vilket säkerställde en god artikelkvalitet av de studier som 

inkluderades. 

 

5.4 Etisk diskussion 
I denna studie förvissade vi oss om att alla studier genomgått etisk granskning, 

med undantag för studien av Ghadiri-Anari et al. (2013) där dissektionen om 

etiskgranskning saknas men som erhållit godkännande från studiens deltagare. På 

grund av den höga oviljan till insulinbehandling, 77 % av deltagarna, väcktes 

intresset att undersöka varför motviljan var så stor. Därför inkluderades ändå 

denna artikel i literturstudien.  

 

I studien av Yilmaz et al. (2016) var många av deltagarna icke läs- och 

skrivkunniga.  Frågeformuläret kunde således inte läsas personligen av dessa 

personer. Möjligheten att kontrollera att frågorna stämde överens med hur dessa 

deltagare uppfattade dem minskade därigenom och kan ha bidragit till att de 

missuppfattades. Den personliga presentationen av frågorna hos den som 

intervjuade kan ha påverkat hur deltagarna uppfattade dem och därmed färgat 

svaret. Med tanke på den höga frekvensen av svaret ”ingen aning” uppstår frågor 

om hur väl deltagarna blivit presenterade för studiematerialet och om studiens 

validitet skulle kunna ifrågasättas. 

 
 
5.5 Klinisk betydelse för samhället 
Eftersom typ 2-diabetes anses som en progressiv sjukdom och patienten måste 

börja inleda insulin i sin behandling efter en viss tid så har den snabba acceptansen 

en viktig roll. Genom följsamheten till behandlingsrekommendationen kan 

patienten undvika eller bromsa komplikationer. På detta sätt ökar patientens 

livskvalitet samt kostnaderna för samhället minskas.  
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5.6 Slutsats 
Negativa attityder inför insulinbehandling dominerade i samtlig forsknings 

material som inkluderats i denna studie. En stor del av dessa attityder grundas i 

brist på kunskap. Detta måste angripas genom utökad och individanpassad 

information och utbildning. Förekomsten av positiva attityder återfanns oftast hos 

de deltagare som besatt kunskap och hade erfarenheter av insulinbehandling. 

 

5.7 Förslag till vidare forskning  
Denna litteraturstudie visar att det råder brist på vetenskapligt underlag för 

sjuksköterskans roll i insulinbehandlingsprocessen. Författarna anser därför att 

mer forskning behövs inom detta område för att sjuksköterskan ska få möjlighet 

att optimera fortsättningarna för en god och säker omvårdnad. 
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Tabell 1.  

Sökstrategi av utvalda artiklar samt antal träffar, antal lästa och utvalda 

artiklar 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
efter 
lästa 
titlar  

Urval 
efter lästa 
abstrakt  

Antal utvalda 
artiklar till 
resultat efter 
genomläsning 
av artiklar, 
n=15 

PubMed type 2 diabetes 
AND insulin 
AND barrier 
AND attitude 
AND 
psychological 
resistance 

12 9 3 2 
 

PubMed diabetes type 2 
AND barrier 
AND attitude 
OR 
psychological 
resistance AND 
insulin initiation 

 

20 1 1 1 
 

Cinahl 
 

insulin therapy 
AND diabetes 2 
AND initiation  

91 15 1 1 
 
 

PubMed self-care AND 
type 2 diabetes 
AND insulin 
therapy  

432 20 6 3 
 

 
Cinahl 

diabetes type 2 
AND barrier 
AND attitude 
OR 
psychological 
resistance AND 
insulin initiation   

69 4 1 1 
 
 

PubMed  patient’s 
perspective 
AND  
experiences 
AND type 2 
diabetes 

9 4 1 1 
 



 

 
 

Cinahl insulin initiation 173 4 1 1 

PubMed insulin 
treatment AND 
diabetes 2 AND 
fear 

132 1 1 1 

PubMed type 2 diabetes 
AND insulin 
AND attitudes 
NOT type 1 
diabetes 

305 35 6 4 

 
 



 

 
 

Bilagor 
 
Bilaga 1 
GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING 
Kvalitativa studier 
 

 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2 Återger abstraktet studiens innehåll?   

3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 
problematik? 

  

4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   

7 Är designen relevant utifrån syftet?   

8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9 Är inklusionskriterierna relevanta?   

10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11 Är exklusionskriterierna relevanta?   

12 Är urvalsmetoden beskriven?   

13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende 
bakgrundsvariabler? 

  

15 Anges var studien genomfördes?   

16 Anges när studien genomfördes?   

17 Anges vald datainsamlingsmetod?   

18 Är data systematiskt insamlade?   

19 Presenteras hur data analyserats?   

20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

21 Besvaras studiens syfte?   

22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av   



 

 
 

studieresultatet? 

23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    

 

Maxpoäng: 25 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet:  låg medel hög 

 

Mallen är en modifierad version utifrån Willman, Stoltz, & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008). 
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10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   
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17.  Kan bortfallet accepteras?   
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19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   



 

 
 

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av 
studieresultatet? 

  

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   
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Forsberg & Wengström (2008). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

Bilaga 3 
Sammanställning av artiklar (n=15) som ligger till grund för resultatet 
 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Abu Hassan, 
H., Tohid, 
H., Mohd 
Amin, R., 
Long Bidin, 
M. B., 
Muthupalani
appen, L., & 
Omar, K. 
 
2013 
 
Malaysia 

Factors 
influencing 
insulin 
accepting 
among type 2 
diabetes 
mellitus 
patients in a 
primary care 
clinic: a 
qualitative 
exploration. 

Att utforska 
hinder och 
anledningar till 
acceptans inför 
insulinbehandli
ng hos typ-2 
diabetiker. 

Kvalitativ 
studie. 
 
Diskussionssa
mtal i tre 
fokusgrupper 
samt tre 
enskilda 
intervjuer. 

n = 21 
(8 kvinnor 
och 13 
män). 

Många av 
deltagarna hade 
initialt negativa 
föreställningar då 
de första gången 
vart 
rekommenderade 
insulinbehandling. 
En positivare 
inställning 
förknippades med 
god kunskap. 
Acceptansen ökade 
i takt med att 
deltagarna själva 
upplevde 
förbättrad hälsa.  

Hög 
92 % 
23p 

Bahrmann, 
A., Abel, A., 
Zeyfang, A., 
Petrak, F., 
Kubiak, T., 
Hummel, J., 
& Bahrmann, 
P. 
 
2013 
 
Tyskland 
 

Psykologisk 
insulinresisten
s hos 
geriatriska 
patienter med 
diabetes 
mellitus 
 

Att fastställa i 
vilken 
utsträckning 
geriatriska 
patienter med 
diabetes 
mellitus 
upplever 
psykologisk 
insulinresistens 
 

Mixad studie, 
kvantitativ och 
kvalitativ 
ansats 
   
Barriärerna för 
insulinbehandl
ingsformuläret 
(BIT) och 
Insulin 
Treatment 
Appraisal 
Scale i intervju 
används för att 
utvärdera 
patienternas 
attityder kring 
insulinbehandl
ing. 
 

n=67  
(47 kvinnor 
och  
20 män). 

Patienter med 
diabetes 2 som 
hade 
peroralbehandling 
var negativt 
inställning till 
insulinbehandlinge
n, jämfört med 
patienter som 
redan hade 
insulinbehandling. 

Kvantitati
v 
Hög 
84 % 
25 p 
 
Kvalitativ  
Hög 
92 % 
22 p 
 

 



 

 
 

 
 

Författare   
År   
Land  

Titel  Syfte  Design   
 
Metod  

Deltagare  Resultat  Kvalitetsgr
ad 

Batais, M. 
A., & 
Schantter, P. 
 
2016 
 
Saudi 
Arabien  

Prevalence of 
unwillingness 
to use insulin 
therapy and its 
associated 
attitudes 
amongst 
patients with 
Type 2 
diabetes in 
Saudi Arabia 
 

Att undersöka 
förekomsten av 
ovilja att 
använda insulin 
och de 
föreställningar 
som associeras 
med detta. 

Kvantitativ. 
Ett eget 
bedömningsins
trument i form 
av ett 
frågeformulär 
framtaget av 
specialistläkar
e användes i 
studien. 

n= 408 
(194 
kvinnor 
och 214 
män). 

Ungefär en 
tredjedel av 
deltagarna var 
ovilliga att börja 
med insulin. 
Insulin som en 
sista utväg, 
begränsad livsstil, 
problem med 
hypoglykemi och 
en känsla av att ha 
misslyckats med 
att sköta sin 
diabetes var 
vanliga faktorer 
som ansågs 
negativa. 

Hög 
90 % 
26 p 

Bockwoldt, 
D., 
Staffileno, B. 
A., Coke, L., 
& Quinn, L. 
 
2016 
 
USA 

Perceptions of 
insulin 
treatment 
among 
African 
Americans 
with 
uncontrolled 
type 2 
diabetes 

 

Att utforska 
attityden till 
insulinbehandli
ng hos äldre 
afroamerikaner 
med typ-2 
diabetes. 

Kvalitativ. 
 
Diskussioner i 
fokusgrupper 
utefter ett 
framtaget 
frågeformulär.  

n = 13 
(10 kvinnor 
och 3 män) 

Många olika 
negativa känslor 
drabbade 
deltagarna då de 
vart 
rekommenderade 
att påbörja 
insulinbehandling. 
En mental process 
inleddes då de 
försökte anpassa 
sig till en livsstil 
med insulin.  

Hög 
84 % 
21 p 
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Deltagare  Resultat  Kvalitetsg
rad 

Carolan, M., 
Holman, J., 
& Ferrari, M 
 
2015 
 
Australia 
 

Experiences 
of diabetes 
self‐
management: 
a focus group 
study among 
Australians 
with type 2 
diabetes 

 

Att undersöka 
upplevelser och 
bekymmer hos 
individer med 
diabetes 
mellitus typ 2 i 
en låg 
socioekonomi-
sk miljö. 

Kvalitativ 
 
Intervjun 
inspelades och 
transkriberades 
ordagrant. 

 

n= 22 
(12 kvinnor 
och 10 
män). 

Deltagarna beskrev 
sina erfarenheter av 
att leva med 
diabetes som 
emotionellt, fysiskt 
och social 
utmaning. 
Dataanalys 
sorterades i fyra 
kategorier: diabetes 
den tysta 
sjukdomen, en 
personlig resa, 
arbetet med att 
hantera diabetes 
och tillgång till 
resurser och 
tjänster. 
 

Hög  
84 % 
21p 

Ghadiri-
Anari, A., 
Fazaelipoor, 
Z., & 
Mohammadi, 
S. M. 
 
2013 
 
Iran 

Insulin 
Refusal in 
Iranian 
Patients with 
Poorly 
Controlled 
Type 2 
Diabetes 
Mellitus 
 

Syftet med 
denna studie 
var att 
utvärdera 
orsakerna 
varför patienter 
med typ 2-
diabetes vägrar 
insulinbehandli
ng. 
 

Kvantitativ 
 
Intervjuer 
genomfördes 
med hjälp av 
validerade 
frågeformulär. 
 

n= 400 
( 277 
kvinnor 
och 123 
män). 

Resultaten av 
denna studie tyder 
på att insatser som 
syftar till att öka 
insulinanvändninge
n bör fokusera på 
injektionsrelaterade 
problem, 
utbildningar och 
korrigering av 
missuppfattning vid 
insulinbehandling. 
 

Hög 
86 % 
25 p  
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Gulam, A. 
H., Otieo,F. 
CF., 
Omondi- 
Oyoo, G.  
 
2017 
 
Kenya 
 

Prevalence of 
psychological 
insulin 
resistance 
among 
patients with 
type 2 
diabetes at 
Kenyatta 
hospital, 
Kenya. 

Att fastställa 
förekomsten av 
psykologisk 
insulinresistens 
(PIR) på ett 
sjukhus i 
Kenya, samt att 
belysa faktorer 
som kan 
sammankoppla
s med PIR  

Kvantitativ 
  
 

n=167 
patienter 
(68 män 
och 99 
kvinnor). 

17,4 % av 
deltagare var 
positiv inställda till 
insulinbehandling 
medan 82, 6 % 
hade negativ 
inställning. 

Hög,  
93 %  

Holmes-
Truscott, E., 
Browne, J. 
L., & 
Speight, J. 
 
2016 
 
Australia 
 

The impact of 
insulin 
therapy and 
attitudes 
towards 
insulin 
intensification 
among adults 
with type 2 
diabetes: A 
qualitative 
study. 
 

Att kartlägga 
dem personliga 
upplevelserna 
av 
insulinbehandli
ng och attityder 
mot framtida 
insulinbehandli
ngs metoder. 
 

Kvalitativ  
 
Intervjuer 
genomfördes 
och transkript 
analyserades 
med hjälp av 
tematisk 
induktiv 
analys. 
 

 

n= 20 
(7 kvinnor 
och 13 
män). 
 

Resultaten visar 
positiva och 
negativa 
erfarenheter av 
insulin behandling: 
fysisk påverkan, 
personlig kontroll, 
känslomässigt 
välbefinnande, 
frihet, samt oro för 
andras reaktioner.  
Trots upplevda 
barriärer var flesta 
positiv inställda till 
framtids försatta 
insulinbehandling. 
 

Hög 
92 % 
23 p 
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Metod  
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ad 

Holmes-
Truscott, E., 
Pouwer, F., 
& Speight, J. 
 
2014 
 
Australia 
 

Further 
investigation 
of the 
psychometric 
properties of 
the insulin 
treatment 
appraisal scale 
among 
insulin-using 
and non-
insulin-using 
adults with 
type 2 
diabetes: 
results from 
diabetes 
MILES – 
Australia 
 

Att undersöka 
dem 
psykometriska 
egenskaperna 
hos 
insulinbehandli
ngsbedömnings
skalan bland 
vuxna med typ 
2-diabetes som 
använder och ej 
använder 
insulin i sin 
behandling. 
 

Kvalitativ  
 
 
Insulin 
Treatment 
Appraisal 
Scale (ITAS) 
Barrier to 
Insulin 
Treatment" 
(BIT) 
användes för 
att bedöma 
attityder vid 
insulin 
användning. 
 

n= 748 
(249 
kvinnor 
och 499 
män). 

Med hjälp av ITAS 
skalan påvisas 
resultater som 
överstämer med 
tidigare forskning. 
ITAS skalan var 
mer anpassad vid 
bedömning av 
personer med typ 2 
diabetes som redan 
behandlades med 
insulin.  

Hög 
88 % 
22 p  

Jarab, A. S., 
Mukattash, 
T. L., Al-
Azayzih, A., 
& Khdour, 
M. 
 
2018 
 
Jordan 

A focus group 
study of 
patient’s 
perspective 
and 
experiences of 
type 2 
diabetes and 
its 
management 
in Jordan 

Att utforska 
patienternas 
perspektiv och 
erfarenheter av 
typ 2-diabetes. 
Patientrenas 
syn på 
egenvård samt 
den medicinska 
behandlingen.  
 

Kvalitativ  
 
Fokusgrupper 
och intervjuer 
med deltafarna 
genomfördes. 
Intervjuer 
registrerades, 
transkriberad-
es och 
analyserades 
med hjälp av 
en tematisk 
analysmetod. 
 

 

n= 36 
(10 kvinnor 
och 26 
män) 

Studien visar att 
patienterna hade 
bristande kunskap 
om typ 2-diabetes 
som påverkade den 
medicinska 
behandlingen samt 
egenvård negativt. 
 

Hög, 
92 % 
23 p 
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Nga Fu, S., 
King Who 
Wong, C., 
Yee Chin, 
W., & Luk, 
W. 
 
2016 
 
Kina 

Association of 
more negative 
attitude 
towards 
commencing 
insulin with 
lower 
glycosylated 
hemoglobin 
(HbA1C) 
level: a survey 
on insulin-
naïve type 2 
diabetes 
mellitus 
Chinese 
patients. 
 

Att undersöka 
sambanden 
mellan 
sociodemografi
ska och 
kliniska 
bakgrundsvaria
bler, samt 
inställningen 
till att påbörja 
insulinbehandli
ng hos typ-2 
diabetiker. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
 
Frågeformuläre
t Ch-ASIQ 
användes för att 
få fram 
attityderna till 
insulin. Linjär 
regression 
undersökte 
sambanden 
mellan olika 
bakgrundsvaria
bler och ch-
ASIQ. 

n = 303  
(167 
kvinnor 
och 136 
män 

Personer med 
högre HbA1C och 
de som 
behandlades med 
en större mängd 
peroral 
antidiabetika 
tenderade att ha en 
mer positiv 
inställning till 
diabetes. Mycket 
beroende på större 
kunskap och högre 
tilltro till såväl sin 
egen förmåga som 
insulinets positiva 
effekter.  

Hög 
90 %  
26 p 

Taylor. Jr. C. 
G., Taylor, 
G., Atherley, 
A., 
Hambleton, 
I., Unwin, 
N., & 
Adams, P. 
 
2017 
 
Barbados 

The Barbados 
Insulin 
Matters (BIM) 
study: Barriers 
to insulin 
therapy 
among a 
population-
based sample 
of people with 
type 2 
diabetes in the 
Caribbean 
island of 
Barbados. 

Att undersöka 
tankar om och 
inställningen 
till insulin hos 
personer med 
typ-2 diabetes  

Kvantitativ 
 
Telefonintervju
er utifrån 
frågeformuläret 
och 
bedömningsinst
rumentet ITAS 
som besvaras 
med hjälp av 
Likert-skala. 

n =117  
( 80 
kvinnor 
och 37 
män). 

Studien visade hög 
förekomst av 
negativa attityder 
till 
insulinbehandling. 
Vanligast 
förekommande var 
detta hos deltagare 
som ej ännu 
behandlades med 
insulin.  

Hög 
97 & 
28 p 
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Taylor, S., 
Thompson, 
F., & 
McDermott, 
R. 
 
2016 
 
Torres Strait 
Island 
 
 
Australia 
 

Barriers to 
insulin 
treatment 
among 
Australian 
Torres Strait 
Islanders with 
poorly 
controlled 
diabetes. 
 

Att utforska 
attityder till 
insulinbehandli
ng bland en 
grupp vuxna 
med dålig 
kontrollerad 
diabetes på 
Torres Strait 
Island. 
 

Mixad studie, 
kvantitativ och 
kvalitativ 
ansats 
 
Tvärsnitts -
undersökning 
med hjälp av 
intervjuer och 
 med hjälp av 
bedömnings-
skalor Insulin 
Treatment 
Appraisal 
Scale (ITAS) 
och Barriärer 
mot Insulin 
Treatment 
Questionnaire 
(BITQ) poäng. 

n= 197 
( 122 
kvinnor 
och 75 
män). 

Studien som 
baseras på högrisk 
Torres Strait 
Islanders med 
dålig kontrollerad 
diabetes fann 
mestadels negativa 
uppfattning om 
insulinbehandling, 
vilket anses som 
betydande hinder 
förbättre deras 
glykemiska värde. 
 

Kvalitativ  
Hög  
84 % 
21 p  
 
Kvalitativ. 
Hög 
86 % 
24p  

Yilmaz, A., 
Ak, M., Cim, 
A., Palanci, 
Y., & Kilinc, 
F. 
 
2015 
 
Turkiet 

Factors 
influencing 
insulin usage 
among type 2 
diabetes 
mellitus 
patients: a 
study in 
Turkish 
primary care. 

Att studera 
anledningarna 
till ovilja att 
påbörja 
insulinbehandli
ng och hitta sätt 
att överkomma 
dessa hinder. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie
.  
 
Frågeformulär 
och tregradig 
Likert-skala 
användes i 
studien. 

n =94 
(4 kvinnor 
och 40 
män). 

Inställningen till 
insulin var 
negativare bland 
lågutbildade och 
äldre deltagare 
vilka utgjorde en 
stor del av 
deltagarantalet. 
Nästan hälften av 
deltagarna var 
omedvetna om hur 
insulinet påverkar 
kroppen.  

Hög 
83 % 
24 p 
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Yilmaz, Ü. 
D., Tarhan, 
S. 
 
2017 
 
Cypern 

Determination 
of attitude and 
knowledge of 
type 2 diabetic 
patients 
towards 
insulin 
therapy in 
Northern 
Cyprus. 

 

Att undersöka 
kunskapen om 
och attityden 
till 
insulinbehandli
ng hos typ-2 
diabetiker. 

Kvantitativ 
tvärsnittsstudie. 
 
Författarna 
använde sig av 
ett 
egenkomponerat 
frågeformulär 
med olika 
påståenden som 
besvarades med 
hjälp av en 
Likert-skala. 

n = 271 
(165 
kvinnor 
och 106 
män). 

Majoriteten av 
deltagarna ansåg 
att deras kunskap 
om insulin var 
undermålig. 
Många hade en 
negativ inställning 
till insulin. 
Insulinbehandling 
upplevdes oroande. 
Smärtsamma 
injektioner, rädsla 
för komplikationer, 
samt frustration 
över försämrad 
hälsa var vanliga 
exempel på 
negativa attityder. 

Hög 
90 % 
26 p 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


