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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Diabetes mellitus kommer att vara den sjunde ledande dödsorsaken år 

2030 och i dagsläget lever omkring 422 miljoner vuxna i världen med diabetes. 

Den vanligaste formen är diabetes typ 2 och risken att utveckla allvarliga 

komplikationer är hög. Eftersom livsstilsförändringar är en central del av 

behandlingen läggs stor vikt vid patientens förmåga till egenvård. Sjuksköterskans 

ansvar är att ge god omvårdnad, vilket innebär att samla in information gällande 

patientens behov samt stärka patientens egenvårdsförmåga.  

Syfte: Att beskriva vuxna personers upplevelser av att leva med diabetes typ 2. 

Metod: En litteraturöversikt där 16 artiklar med kvalitativ ansats har granskats, 

analyserats och sammanställts. 

Resultat: Personernas upplevelse av diabetes typ 2 har sammanställts i tre 

huvudkategorier med tillhörande underkategorier. De emotionella aspekterna av 

sjukdomen var starkt framträdande och många upplevde svårigheter med att 

anpassa sig till en ny livsstil. Även relationer påverkades och stödet från 

omgivningen var viktigt. 

Slutsats: Att leva med diabetes typ 2 är förknippat med emotionella upplevelser 

och att göra livsstilsförändringar är för många en kamp. Stödet från närstående är 

viktigt och det är även av stor betydelse att läkare och sjuksköterskor ger 

individuell feedback, information och stöd i egenvården.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, litteraturöversikt, livsstilsförändringar, upplevelser. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

Background: Diabetes mellitus will be the seventh leading cause of death in 2030 

and 422 million adults in the world are currently living with diabetes. Type 2 

diabetes account for the vast majority of people affected with the disease. Diabetes 

can result in a variety of serious complications. Making lifestyle changes is a 

central part of the treatment and the patient’s ability to self-manage the disease is 

therefore emphasised. Nurses are responsible for providing high quality nursing 

care, and this includes collecting information about the patient and strengthening 

the patient’s ability for self-care.  

Aim: To describe adult persons’ experiences of living with diabetes type 2. 

Method: A literature review of 16 qualitative articles, which were critically 

reviewed, analyzed and compiled. 

Result: The persons’ experiences are presented in three main categories with 

associated subcategories. The emotional aspects of living with diabetes were 

prominent and many had difficulties adapting to a new lifestyle. Relationships 

were affected and social support was seen as important.  

Conclusion: Living with diabetes can cause emotional reactions and making 

lifestyle changes is a struggle for many. The social support from family and 

friends is important and receiving feedback, information and support from doctors 

and nurses regarding self-care is also of great importance.  

 

Keywords: Diabetes type 2, experiences, lifestyle changes, literature review. 
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INLEDNING 

Uppsatsförfattarna har under den kliniska utbildningen reflekterat kring 

sjuksköterskors möte med patienter med diagnosen diabetes typ 2. Sjuksköterskorna 

har i dialog med patienterna i låg utsträckning berört patienternas upplevelse av sin 

sjukdom och behandling, fokus har istället legat på de medicinska aspekterna. För 

att i det kommande yrket ha en större förståelse för denna patientgrupp har 

uppsatsförfattarna valt att fokusera på detta ämne.  

 

 

BAKGRUND 
Enligt World Health Organisation (WHO, 2016) lever omkring 422 miljoner vuxna 

i världen med diabetes, detta jämfört med 108 miljoner år 1980. År 2030 beräknas 

diabetes vara den sjunde ledande dödsorsaken och ökningen sker främst i medel- 

och låginkomstländer (WHO, 2017). I Sverige beräknas i nuläget 4 - 6 procent av 

befolkningen i åldern 16 - 84 år ha diabetes (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är en kronisk metabol sjukdom som kännetecknas av ständigt 

förhöjd koncentration av plasmaglukos i blodet, även kallad kronisk hyperglykemi. 

Det innebär rubbningar i fett- protein- och kolhydratomsättningen som orsakas av 

bristande insulineffekt eller nedsatt produktion av insulin. Diabetes delas i nuläget 

in i typ 1 och 2, graviditetsdiabetes samt andra specifika typer av diabetes (Dammen 

Mosand & Stubberud, 2011). Den senaste forskningen föreslår en ny indelning med 

fem typer av diabetes. Med denna indelning kan behandlingen i högre grad 

individanpassas samt komplikationer förebyggas (Ahlqvist et al., 2018).  

 

Diabetes typ 2, tidigare kallad åldersdiabetes, är den vanligaste formen av diabetes 

och kännetecknas av olika grad av insulinresistens och relativ insulinbrist. 

Sjukdomen har en långsam utveckling och det är vanligt att personen har haft den 

under lång tid innan den upptäcks. Vanligtvis debuterar sjukdomen i 40-årsåldern 

och uppåt men det har blivit allt mer vanligt att personer i 20 - 30-års ålder drabbas 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Att barn drabbas blir mer och mer vanligt 
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förekommande (WHO, 2016). De flesta som får sjukdomen är dock över 70 år 

(Dammen Mosand & Stubberud, 2011). 

 

Riskfaktorer 

Enligt Ding, Chong, Jalaudin, Comino och Bauman (2015) är risken att utveckla 

diabetes typ 2 förknippad med högt blodtryck, högt kolesterol, övervikt/fetma, 

rökning, låg nivå av fysisk aktivitet, hög stressnivå samt förekomst av diagnosen i 

närmaste familjen. En koppling kan även ses mellan diabetes typ 2 och manligt kön, 

hög ålder, mer än nio sömntimmar, låg socioekonomisk status och låg 

utbildningsnivå (a.a.).  

  

Komplikationer 

Diabetes typ 2 kan leda till en förtida död, främst på grund av de komplikationer 

som kan uppstå (Socialstyrelsen, 2017). Komplikationer som inte är akuta är 

hypertoni, ischemisk hjärtsjukdom samt depression och ångest (Sughra & Imran, 

2018). Förekomsten av högt blodtryck hos diabetespatienter ökar riskerna för stroke, 

hjärt- och kärlsjukdomar, nefropati (njursjukdomar) och retinopati (ögonsjukdomar) 

(Berraho, El Achhab, Benslimane, El Rhazi, Chikri & Nejjari, 2012). En 

kombination av dålig blodcirkulation och nervskada innebär att personer med 

diabetes löper högre risk att drabbas av fotsår och infektioner, vilket i sin tur kan 

leda till amputation (WHO, 2017). 

 

Vård och behandling 

Behandlingsmålet för diabetes typ 2 är att uppnå symtomfrihet och minska risken 

för komplikationer genom att eftersträva ett så normalt plasmaglukosvärde som 

möjligt (Ericson & Ericson, 2012). Detta uppnås i första hand genom interventioner 

som främjar och uppmuntrar en hälsosam livsstil inklusive kostbehandling, ökad 

fysisk aktivitet och rökstopp. Utöver livsstilsförändringar kan farmakologisk 

behandling bli aktuell med tabletter och insulin. Insulinbehandling som tas 

subkutant med insulinpenna inleds gradvis då tablettbehandling inte är tillräcklig. 

Den är individanpassad och syftar till att patienten ska reglera sitt blodsocker själv. 

Patientutbildningen är en central del av behandlingen eftersom behandlingens effekt 

är beroende av patientens följsamhet till rekommendationer och åtgärder (Dammen 
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Mosand & Stubberud, 2011; WHO, 2016). Enligt Socialstyrelsen (2017) bör hälso- 

och sjukvården erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till personer med 

diabetes typ 2 med stöd av personer med både pedagogisk kompetens och 

ämneskompetens. Riktlinjerna gällande diabetesundervisningen är ofta utformade 

ur ett medicinskt perspektiv, men för att hjälpa patienten hantera sin sjukdom 

föreslås att patientens insikter och erfarenheter ska vävas in i 

diabetesundervisningen (George & Thomas, 2010). 

 

I Sverige har Socialstyrelsen tagit fram riktlinjer för diabetesvården som är en 

samlad beskrivning av regelverk och lagstiftning. I riktlinjerna beskrivs patientens 

rätt till delaktighet och självbestämmande. Konkreta råd ges som kan vägleda 

patienter att bli mer delaktiga i sin egen vård och behandling. En god dialog mellan 

patient och sjuksköterska/läkare där ömsesidigt utbyte av information kring 

egenvård och behandling bidrar till ökad patientsäkerhet (Socialstyrelsen, 2017). 

  

Att leva med kronisk sjukdom 
Att få och leva med en kronisk sjukdom är en komplex och mångfacetterad process 

och sjukdomen kan påverka individen både fysiskt, psykiskt och socialt (Ambrosio 

et al., 2015). För många innebär kronisk sjukdom mycket osäkerhet och oro. 

Sjukdomen kan medföra att individen måste ompröva både sig själv och sina 

värderingar samt ge en känsla av att bli omvärderad av omgivningen. När 

sjukdomen blir en del av livet stämmer inte längre djupt rotade värderingar och sätt 

att leva. Det är möjligt att leva ett gott liv med kronisk sjukdom, men för att uppnå 

detta behöver individen förstå och kunna skapa ordning i situationen. Det är även 

viktigt att känna tillhörighet till något eller någon och att inte identifiera sig med sin 

sjukdom (Lundman & Jansson, 2007). Ofta krävs livslång behandling vid kronisk 

sjukdom. De patienter som får tillgång till rätt behandling kan oftast leva med god 

hälsa och delta i arbets- och samhällsliv. Det förutsätter att patienterna görs 

delaktiga och att behandlingen baseras på bästa möjliga kunskap (Socialstyrelsen, 

2015). 
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Personcentrerad vård 
Sjuksköterskan ska bedriva en personcentrerad vård, vilket innebär att patienten blir 

sedd som en unik person med egna behov, förväntningar, resurser och värderingar 

(Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Med personcentrerad vård kan vårdtidens 

längd på sjukhus förkortas, medicinska komplikationer minskar och patienten 

känner sig tryggare (Göteborgs universitet, 2017).  

 

Personcentrerad vård består enlig Göteborgs Universitet (2017) av tre 

nyckelbegrepp: patientberättelse, partnerskap och dokumentation. Patientcentrerad 

vård sätter alltid personens syn på sin livssituation och sin sjukdom i centrum för 

vården. Patientberättelsen är den sjuka personens syn på sin sjukdom och vilken 

inverkan den har på livet. Den fångar personens lidande i det dagliga livet till 

skillnad från den medicinska berättelsen som speglar diagnosprocessen och 

behandlingen av sjukdomen. Patientberättelsen utgör utgångspunkten för 

personcentrerad vård och lägger grunden för partnerskapet. Att skildra patientens 

berättelse är en terapeutiskt central handling eftersom personen, genom att hitta 

orden för att beskriva sjukdomen och de bekymmer den för med sig, får en ökad 

känsla av kontroll över det kaos som sjukdomen för med sig (Ekman et al., 2011).  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan uppmärksammar patientens egna upplevelser och 

hinder för förändringar eftersom patientens livssituation kan vara helt annorlunda 

än sjuksköterskans eget dagliga liv och erfarenhet. För sjuksköterskan kan det dock 

vara en utmaning att ta sig tid att lyssna till patientens upplevelser. Det är svårt för 

sjuksköterskan att bjuda in till dialog i mötet med patienten när fokus ligger på att 

följa sin dagordning (Hörnsten, Lindahl, Persson och Edvardsson, 2014) 

 

Att berätta och lyssna är ett sätt att få en gemensam förståelse för hur sjukdomen 

upplevs, vilket tillsammans med symtom och tecken ger sjuksköterskan en bra grund 

för diskussion och planering av vård och behandling.  Personcentrerad vård startar 

med att bygga ett partnerskap och innebär delande av information, gemensamt 

övervägande och gemensamt beslutsfattande (Ekman et al. 2011). Partnerskapet 

handlar därmed om en ömsesidig respekt för varandras kunskap (Göteborgs 

universitet, 2017).  Trots att det finns effektiv och säker behandling vid långvariga 
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sjukdomar som diabetes uppnår många patienter inte behandlingsmålen. Med tanke 

på den progressiva naturen av långvariga sjukdomar och behovet av omfattande 

behandling, är det viktigt att sjuksköterskan och patienten (och ofta även anhöriga) 

utvecklar ett partnerskap för att uppnå gemensamt satta mål. Vid diagnostillfället 

borde vårdteamet, med patienten inräknad, ta hänsyn till behandlingsalternativ som 

passar patientens livsstil, preferenser, uppfattningar, värderingar och hälsoproblem. 

Genom att i patientjournalen dokumentera patientberättelsen och patientens 

delaktighet i beslutsfattandet gällande sin vård, ges patientperspektivet legitimitet, 

blir samspelet mellan patient och sjuksköterska tydligare och kontinuiteten i vården 

möjliggörs (Ekman et al., 2011). 

 

Egenvård vid diabetes kan vara en komplicerad uppgift som måste brytas ner i 

begripliga delar som passar patientens livsstil. Ett personcentrerat förhållningssätt 

blir då avgörande (Gambling & Long, 2010). Sjuksköterskan fokuserar på att stärka 

patientens autonomi i sina vardagliga rutiner. För patienten innebär det att ta kontroll 

och hantera situationer kring blodsockermätning, fotvård och kost vilket är 

avgörande för en effektiv hantering av diabetes typ 2 (Williams, Walker, Smalls, 

Hill & Egede, 2016).  

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 
Den legitimerade sjuksköterskans särskilda kompetens är omvårdnaden kring 

patienten. Sjuksköterskans helhetsperspektiv på patientens grundläggande behov 

och upplevelser i det dagliga livet ska vara i fokus. Arbetet ska grunda sig i en 

humanistisk människosyn, präglas av ett etiskt förhållningssätt och utföras enligt 

gällande författningar, lagar och styrdokument (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Sjuksköterskan har generell kunskap om diabetes och diabetesvård medan 

patienten har specifik kunskap om sitt liv med diabetes. Dessa två aspekter måste 

förenas i mötet mellan sjuksköterska och patient (Svensk Förening för 

Sjuksköterskor i Diabetesvård & Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). 

  

Vid vård av diabetes typ 2 har sjuksköterskan en nyckelroll. Sjuksköterskan ger 

patientinformation, förklarar behandlingsstrategier samt stöttar patienten i 

egenvården och vid genomförande av livsstilsförändringar. Denna roll är viktig 
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allteftersom patienten rör sig genom sjukdomsförloppet och vartefter nya 

terapiformer kommer ut på marknaden – varje förändring i behandlingen kräver 

förnyat stöd och utbildning. Sjuksköterskan spelar även en viktig roll vid bedömning 

av fysisk hälsa, psykosociala faktorer, läkemedel samt när målsättningar ska 

formuleras och behandlingsmålen genomföras (Robertson, 2012).  

 

Problemformulering 
Diabetes typ 2 är en allvarlig sjukdom som globalt sett ökar och som kan leda till 

komplikationer och förtida död. Patienter med diabetes typ 2 kan behöva göra stora 

livsstilsförändringar och egenvården kan vara en komplicerad uppgift. 

Sjuksköterskan har här en nyckelroll. Effekten av behandlingen är beroende av 

patientens följsamhet till rekommendationer och patientutbildningen är därmed en 

viktig del av behandlingen. För sjuksköterskan krävs ett personcentrerat 

förhållningssätt och en djupare förståelse för patientens upplevelse för att utforma 

strategier som fungerar för individen. Därmed bör patientens unika upplevelse av 

sin sjukdom och hälsa vara i centrum för vården. 

 

Syfte 
Syftet med litteraturöversikten är att beskriva vuxna personers upplevelser av att 

leva med diabetes typ 2. 

 

Definition av begrepp 
Med vuxna avses i denna litteraturöversikt personer över 18 år. 

Med egenvård avses behandlingsåtgärder som utförs i hemmet av personen själv 

eller med hjälp av anhöriga. 

 

 

METOD 
 
Design 
Detta är en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är att skapa en översikt 

över kunskapsläget och få en uppfattning om vad som studerats inom ett visst 

område. Förutom att ta reda på befintlig forskning innebär det även att förstå på 
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vilka grunder resultatet i respektive studie kommit fram. Denna litteraturöversikt 

grundar sig på kvalitativa studier vilka kännetecknas av att ge en djupare förståelse 

kring personers erfarenheter, upplevelser, förväntningar och/eller behov (Friberg, 

2017). 

  
Urval 
Vetenskapliga artiklar har sökts i databaserna Cinahl och PubMed. Dessa databaser 

användes på grund av deras relevans för omvårdnad. Cinahl är en databas som täcker 

omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi medan Pubmed är en bred databas som 

täcker medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & Wengström, 2016). Ett 

antal sökningar gjordes även i databasen Psycinfo men inga ytterligare relevanta 

träffar kunde påträffas. Sökord som användes i olika kombinationer är: adult, 

attitudes, change of lifestyle, diabetes type 2, experience, experiences, life, lived 

experience, living with, manag*, perceptions, qualitative, T2DM, views. 

Förkortningen T2DM står för Type 2 Diabetes Mellitus. Dessa sökord valdes 

eftersom de var relevanta för syftet med översikten. Booleska operatorer som AND 

och OR användes för att göra sökningarna mer specifika. Trunkering, “*”, användes 

för att ord med olika ändelser skulle inkluderas (a.a.). Urvalsprocessen av artiklarna 

presenteras i tabell (bilaga 1). I de fall där artiklarna inte fanns fritt tillgängliga i 

fulltext har de köpts in, för att kunna ingå i denna studie. 

 

Inklusionskriterier 

• Publicerade 2007 - 2018 

• Skrivna på svenska eller engelska 

• Peer reviewed och tillgängliga i fulltext 

• Svara mot syftet 

• Kvalitativ design 

• Deltagarna i studierna över 18 år 

 

Värdering av artiklarnas kvalitet 
För att granska artiklarna användes en modifierad granskningsmall för kvalitativa 

studier utifrån Forsberg och Wengström (2008) och Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2006) (bilaga 3). Granskningsmallen bestod av 25 frågor som besvarades med ja 
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och nej. Ett ja gav en poäng medan ett nej gav noll poäng. Poängen räknades sedan 

ihop och omvandlades till procenttal. Kvalitetsgraden kunde bli låg <60%, medel 61 

- 79% eller hög >80% (Forsberg & Wengström, 2008). Endast artiklar med medel 

eller hög kvalitet inkluderades, dock hade ingen av artiklarna som granskades låg 

kvalitetsgrad. Kvalitetsgranskningen gjordes av båda uppsatsförfattarna. 

 

Tillvägagångssätt 
Relevanta sökord togs fram gemensamt av uppsatsförfattarna. Vid sökningen lästes 

samtliga titlar och sedan abstract på de artiklar som bedömdes kunna svara mot 

litteraturöversiktens syfte. De tidskrifter som hittats i PubMed kontrollerades i 

Ulrichsweb för att garantera att de hade expertgranskats. De artiklar vars abstract 

ansågs vara intressanta för litteraturöversikten lästes i sin helhet av båda 

uppsatsförfattarna och bedömdes avseende inklusionskriterierna. Artiklarnas 

resultat granskades och diskuterades av uppsatsförfattarna och sammanställdes 

slutligen både enskilt och gemensamt. Ursprungligen valdes 18 artiklar till 

litteraturöversikten. Två artiklar med medelhög kvalitetsgrad som initialt skulle 

inkluderas valdes slutligen bort på grund av oklarheter och brister i språket. 

 

Analys och tolkning av data 
De valda studierna lästes igenom flera gånger för att förstå innehåll och 

sammanhang och varje studie sammanfattades. Studierna fördes sedan över i en 

tabell för att skapa struktur och överskådlighet (Friberg, 2017). En sammanställning 

av artiklarna presenteras i en resultattabell (bilaga 2). Därefter granskades likheter 

och skillnader, med huvudfokus på studiernas resultat. Upplevelser noterades, 

sorterades i olika kategorier och sammanställdes (Friberg, 2017). 

 
Etiska överväganden 
Enligt Helsingforsdeklarationen måste individens rättigheter och intressen alltid gå 

före den medicinska forskningens syfte att skapa ny kunskap (The World Medical 

Association, 2014). Uppsatsförfattarna har tagit hänsyn till att detta har gjorts i de 

artiklar som valts. Artiklarna som använts är godkända av en etisk kommitté eller 

där noggranna etiska överväganden har gjorts av artikelförfattarna (Forsberg & 

Wengström, 2016).  
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För att värna deltagarnas rätt att bestämma om och på vilket sätt de vill delta i en 

studie krävs ett informerat samtycke. Valet ska vara frivilligt, de ska få information 

om arbetet samt ha förmågan att förstå denna och fatta beslut. Frivilligheten innebär 

rätten att delta men även rätten att avbryta utan press (Kjellström, 2017). 

Uppsatsförfattarna har strävat efter att studierna ska föregås av informerat samtycke. 

Uppsatsförfattarna har även medvetet strävat efter att bibehålla en objektiv hållning 

till resultatet för att det inte ska påverkas av egna värderingar. 

 

 

RESULTAT 
Resultatet bygger på 16 vetenskapliga artiklar som använt sig av en kvalitativ metod. 

Studierna är gjorda i är Australien, Canada, England, Italien, Japan, Nederländerna, 

Singapore, Spanien, Sverige och USA. Resultatet presenteras i form av tre 

huvudkategorier med respektive underkategorier som är valda efter de mest 

framträdande upplevelserna hos deltagarna i de lästa artiklarna. 

 
Tabell 2. Huvudkategorier och underkategorier 
 

Emotionella 
upplevelser 

Svårigheter med 
livsstilsförändringar 

Omgivningens betydelse 

• Förnekelse 
• Skuld 
• Acceptans 
• Oro för 

framtiden 

• Förändrade kostvanor 
• Motion 
• Insulinbehandling 

 
 

• Omgivningens 
inblandning 

• Relationer 
påverkas 

• Stöd från vården 

  
Emotionella upplevelser 
Att få diagnosen diabetes typ 2 och att leva med sjukdomen var förknippat med 

starka känslomässiga reaktioner och upplevelser. Känslor som beskrevs var bland 

annat rädsla, chock, ilska, förlust, nedstämdhet, osäkerhet, ångest och hjälplöshet 

(Berenguera, Molló-Inesta, Mata-Cases, Franch-Nadal, Bolíbar, Rubinat, & 
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Mauricio, 2016; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Handley, Pullon & Gifford, 2010; 

Li, Drury & Taylor, 2014; Moser, Van Deer Bruggen, Spreeuwenberg & 

Widdershoven, 2008). Känslorna var som mest intensiva i början och minskade med 

tiden (Carolan, Holman & Ferrari, 2014; Carolan-Olah & Cassar, 2018). Handley, 

et al. (2010) och Piven Haltiwanger, (2012) beskrev även känslan av att ha förlorat 

kontrollen. Många hade aldrig ens tänkt tanken på att de riskerade att få diabetes 

och diagnosen kom helt oväntat. De flesta insåg med tiden att de måste acceptera 

sin sjukdom och ta ansvar för att kontrollera sitt blodsocker. Detta ansvar kunde 

kännas tungt och ge upphov till känslor av ensamhet (Carolan, et al., 2014).  

 

Förnekelse 

Förnekelse och misstro förekom i synnerhet tiden efter diagnostillfället 

(Berenguera, et al., 2016; Carolan, et al., 2014; Handley, et al., 2010; Hood, Huber, 

Gustaffson, Scambler & Asimakopoulou, 2009). Vissa undrade om testresultatet 

kan ha varit felaktigt eftersom de inte kände någon smärta (Berenguera, et al., 2016). 

De som haft diagnosen under lång tid kunde se att de till en början varit i förnekelse. 

Anledningen till detta uppges ha varit brist på kunskap, att de inte accepterat 

sjukdomen eller avsaknad av symtom - att sjukdomen var “osynlig” (Hood, et al., 

2009).  

 

Skuld 

Att känna skuld för att ha utvecklat diabetes var enligt Browne, Ventura, Mosely 

och Speight, (2013) vanligt och hängde samman med känslan av att ha kunnat göra 

något för att förhindra utvecklingen av diabetes. Andra uppgav att de, i viss 

utsträckning, inte behövde känna skuld eftersom sjukdomen är genetiskt betingad 

eller hade en koppling till ålder och att utvecklingen av sjukdomen därmed var utom 

kontroll för de drabbade (Berenguera, et al., 2016; Handley, et al., 2010). 

 

Acceptans 

Acceptans nämndes i flera studier och beskrevs som något viktigt men inte helt 

självklart (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Li, et al., 2014; Moser, et al., 2008; Piven 

Haltiwanger, 2012). För många var det svårt att acceptera att de hade en kronisk 

sjukdom (Moser, et al., 2008). De som hade svårt att acceptera diabetesdiagnosen 
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uppgav en känsla av skam och social obekvämlighet (Piven Haltiwanger, 2012). Att 

ha accepterat sin sjukdom gav upphov till positiva känslor och sågs som ett sätt att 

gå vidare och hantera sin oro. Det gjorde det även möjligt att ta itu med 

egenvården (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Li, et al., 2014). 

 

Oro för framtiden 

Många uttryckte oro för framtiden (Berenguera, et al., 2016; Carolan, et al., 2014; 

Carolan-Olah & Cassar, 2018; Moser, et al., 2008; Penckofer, Estwing Ferrans, 

Velsor-Friedrich & Savoy, 2007). Utöver en generell oro för vad framtiden skulle 

bära med sig var oro för vilka komplikationer de eventuellt skulle utveckla till följd 

av diabetes dominerande (Carolan, et al., 2014; Moser, et al., 2008; Penckofer, et 

al., 2007). Personer med låg inkomst oroade sig även för hur de skulle ha råd med 

sjukvårdskostnader och försäkringar (Penckofer, et al., 2007). För vissa kunde den 

oro som sjukdomen förde med sig leda till en rädsla för att plötsligt dö (Berenguera, 

et al., 2016). Därutöver fanns en oro för hur de skulle kunna kontrollera sin sjukdom. 

De som uttryckte oro för framtiden försökte hitta sätt att hantera dessa tankar trots 

närvaro av sjukdom (Moser, et al., 2008). Många hade dock en optimistisk syn på 

framtiden (Svedbo Engström, Leksell, Johansson & Gudbjörnsdottir, 2016). 

 

Svårigheter med livsstilsförändringar 
I flertalet studier framkom stora svårigheter med att göra livsstilsförändringar (Ahlin 

& Billhult, 2012; Berenguera, et al., 2016; Carolan, et al., 2014; Carolan-Olah & 

Cassar, 2018; Corcoran, Jowsey & Leeder, 2012; Handley, et al., 2010; Li, et al., 

2014; Moser, et al., 2008; Pilkington, Daiski, Bryant, Dinca-Panaitescu, Dinca-

Panaitescu & Raphael, 2010; Piven Haltiwanger, 2012; Svedbo Engström, et al., 

2016). Att anpassa sig till en ny livsstil och lära sig nya beteenden beskrevs som en 

kamp och det var lätt att falla tillbaka i gamla vanor (Moser, et al., 2008). Tröskeln 

till att göra hälsosamma val upplevdes ibland som ouppnåeligt hög (Ahlin & 

Billhult, 2012). För en del kom hälsosamma livsstilsförändringar helt naturligt och 

vissa kände tacksamhet över diagnosen och såg den som en möjlighet att göra de 

livsstilsförändringar man velat göra tidigare men som inte blivit av. De upplevde 

även att det var lättare än de hade trott (Carolan, et al., 2014; Svedbo Engström, et 

al., 2016; Yamakawa & Makimoto, 2008). De som hade anpassat livsstilen efter 
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behandlingsplanen insåg att de accepterat ett nytt sätt att leva och de var medvetna 

om att deras ansträngningar hade haft en positiv inverkan på livskvaliteten (Moser, 

et al., 2008). 

 

Förändrade kostvanor 

Utmaningarna med att hantera kosten återkom i flera studier (Ahlin & Billhult, 

2012; Berenguera, et al., 2016; Carolan, et al., 2014; Carolan-Olah & Cassar, 2018; 

Corcoran, et al., 2012; Li, et al., 2014; Newton-John, Ventura, Mosely, Browne & 

Speight, 2017; Penckofer, et al., 2007; Pilkington, et al., 2010; Piven Haltiwanger, 

2012; Yamakawa & Makimoto, 2008). Många nämnde problematiken kring att följa 

kostrekommendationer och samtidigt vara sociala och njuta av maten som bjöds. Att 

hitta balansen mellan att äta nyttigt och äta gott kändes som en kamp (Carolan-Olah 

& Cassar, 2018). För att dölja sin sjukdom vid middagar och visa respekt för den 

som bjöd valde vissa att äta mat som inte var lämplig. Respekten för andra var större 

än respekten för sig själv (Piven Haltiwanger, 2012).  

 

Personer med diabetes fick kostrekommendationer från bland annat sjuksköterskor 

och läkare vid vårdcentralen. Att implementera dessa kostråd i vardagen kunde vara 

svårt på grund av att råden inte upplevdes individanpassade samt att maten, i 

jämförelse med vad de åt innan, var begränsad. Kvinnor kände att det var 

komplicerat eftersom de var ansvariga för hushållet och resten av familjen ville äta 

den “vanliga” maten (Berenguera et al., 2016). Att äta på regelbundna tider var 

också svårt eftersom de behövde ta hänsyn till familjemedlemmarnas behov (Ahlin 

& Billhult, 2012). Rätt sorts kost innebar högre kostnader, vilket utgjorde ett hinder 

för låginkomsttagare att följa rekommendationerna. De upplevde balansgången 

mellan att prioritera medicin, mat och kläder till barnen som ett dilemma. Att följa 

kostrekommendationer upplevdes som en omöjlighet för de som var beroende av 

soppkök (Pilkington et al., 2010). Faktorer som motiverade deltagarna att följa 

kostrekommendationerna var önskan om att gå ner i vikt, undvika komplikationer, 

få mer energi och vetskapen om att de skulle må bättre (Carolan-Olah & Cassar, 

2018).  
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Att ändra kosthållning krävde ett annat sätt att planera och förbereda maten. Det 

innebar att följa matscheman, göra mat från grunden samt tänka på hur mycket de 

åt per måltid. Några upplevde att hanteringen av frestelser, suget efter högkalorikost 

samt kolhydrater var mycket svårt (Berenguera et al., 2016; Carolan et al., 2014; Li 

et al., 2014). I vissa fall jämfördes dessa matbegär med det begär narkomaner 

upplever. Känslan att ha “fuskat” gav upphov till ångest (Ahlin & Billhult, 2012). 

Att ta en paus från sin strikta kosthållning och få känna stunder av lättnad beskrevs 

som en copingstrategi. Detta kunde exempelvis handla om att äta “förbjuden” mat 

(Penckofer et al., 2007; Pilkington et al., 2010). 

 

Motion 

Många upplevde att det var svårt att komma igång med någon form av träning (Ahlin 

& Billhult, 2012; Corcoran et al., 2012; Li et al., 2014). De vanligaste orsakerna var 

brist på motivation, samexisterande sjukdomar och smärta i knän och rygg 

(Corcoran et al., 2012). Flertalet kvinnor ansåg att städning och att handla mat var 

tillräcklig fysisk aktivitet och valde därför att inte ägna sig åt någon annan form av 

motion (Li et al., 2014). De allra flesta med diabetes var medvetna om motionens 

positiva inverkan på sin hälsa, men var osäkra på vilken effekt den hade på höga 

blodsockernivåer (Berenguera et al., 2016). 

 

Insulinbehandling 

Att börja med insulinbehandling var ett stort steg för många (Berenguera et al., 

2016; Hood et al., 2009; Li et al., 2014). För vissa kom det som en chock och de såg 

det som ett personligt misslyckande. De trodde att andra med diabetes skulle tycka 

att de var “dåliga diabetiker” och inte kunde sköta sin sjukdom (Hood et al., 2009). 

Beroende på vilken behandling de fick kände de sig mer eller mindre sjuka och att 

tvingas börja med insulin sågs som ett tecken på en allvarligare sjukdom. Efter att 

ha kommit över rädslan att sticka sig själva insåg de att deras livskvalitet 

förbättrades av behandlingen (Berenguera et al., 2016; Li et al., 2014). Många kände 

att de hade god kontroll över sin diabetes genom att följa den insulinordination som 

läkare föreskrivit och att de kunde äta förbjuden mat bara de ökade insulindosen 

(Berenguera et al., 2016). 
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Omgivningens betydelse 
Stödet från familj, vänner, kollegor och andra personer med diabetes beskrevs som 

viktigt (Carolan et al., 2014; Li et al., 2014; Moser et al., 2008; Pilkington et al., 

2010; Svedbo Engström et al., 2016). Behovet av att bli förstådd och lyssnad på 

uppfattades dock inte alltid av familjen och arbetskamraterna. Relationer som inte 

upplevts som stöttande hade i vissa fall avslutats (Browne et al., 2013; Penckofer et 

al., 2007). Familjen hade en central roll när det gällde att motivera, stötta och 

uppmuntra samt att hjälpa till med att göra hälsosamma val (Carolan et al., 2014). 

Att hålla blodsockret inom ett visst spann gav upphov till känslor av förvirring och 

frustration och vissa försökte minska dessa känslor genom att söka stöd hos familj, 

vänner, kollegor eller andra med diabetes (Carolan et al., 2014; Corcoran et al., 

2012; Li et al., 2014).  Stödet kunde handla om att ha någon att prata med och att få 

bekräftelse, förståelse och acceptans samt om att kunna få skjuts eller blir bjuden på 

mat som var diabetesanpassad (Newton-John et al., 2017; Pilkington et al., 2010). 

 

Omgivningens inblandning 

Omgivningens försök att stötta och kontrollera kunde upplevas både positivt och 

negativt (Ahlin & Billhult, 2012; Browne et al., 2013; Newton-John et al., 2017; 

Penckofer et al., 2007). Att bli påmind om att ta sina mediciner eller äta vid en viss 

tidpunkt sågs som ett tecken på omtanke. Däremot kunde kontrollerande beteenden 

och kommentarer uppfattas som sårande, påträngande och tolkas som kritik 

(Browne et al., 2013; Newton-John et al., 2017). Ständiga påminnelser om hur de 

skulle sköta sin sjukdom var frustrerande och gav upphov till ilska (Penckofer et al., 

2007). Kraven från omgivningen om att kontrollera sjukdomen beskrevs ibland som 

nedslående (Ahlin & Billhult, 2012). Ofta var personerna i umgängeskretsen 

medvetna om sjukdomen men valde att inte blanda sig i hur den sköttes. Detta 

ansågs av vissa vara något positivt i och med att familjemedlemmar och vänner 

därmed inte påverkades av sjukdomen. Andra tolkade det som ointresse, att 

sjukdomen inte var viktig (Newton-John et al., 2017). 

 

Relationer påverkas  

Att ha diabetes ledde till en känsla av att inte passa in i sociala sammanhang (Ahlin 

& Billhult, 2012; Carolan et al., 2014; Piwen Haltiwanger, 2012). Sjukdomen ansågs 
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även försvåra relationer och begränsa det sociala livet (Carolan-Olah & Cassar, 

2018; Svedbo Engström, 2016). Det fanns en oro för hur sjukdomen skulle påverka 

familjen, att de skulle behöva visa hänsyn till den sjuke. Några kände att de inte ville 

vara en börda för andra. De uttryckte att familjerelationerna påverkades av att de 

behövde gå på läkarbesök och andra sjukdomsrelaterade möten (Carolan et al., 

2014; Piwen Haltiwanger, 2012). Kvinnorna prioriterade ofta andra i familjen i 

rollen som vårdnadshavare vilket ofta ledde till att de varken orkade eller hann ta 

hand om sig själv (Penckofer et al., 2007). Somliga beskrev att relationerna med 

familjen förbättrats efter att de fått diagnosen och att det sociala nätverket utökats 

tack vare nya fritidsintressen (Yamakawa & Makimoto, 2008). En rädsla att berätta 

om sin sjukdom framkom i flera studier (Browne et al., 2013; Li et al., 2014; Piwen 

Haltiwanger, 2012). Detta berodde bland annat på rädsla för att bli dömd och hur 

det skulle påverka relationen (Browne et al., 2013; Li et al., 2014). 

 

Stöd från vården 

Generellt sett var deltagarna i studierna nöjda med diabetesvården (Berenguera et 

al., 2016; Browne et al., 2013; Carolan et al., 2014; Carolan-Olah & Cassar, 2018; 

Moser et al., 2008; Pilkington et al., 2010). Det var viktigt att få stöd och feedback 

från vårdgivare som kunde bekräfta de framsteg som gjorts sedan förra besöket. 

Dessa prestationer gav en positiv känsla och en ökad motivation att fortsätta (Moser 

et al., 2008). Områden som kunde förbättras var bland annat kommunikationen och 

relationen mellan patient och vårdpersonal. De upplevde brist på empati och 

förståelse för patientens problem och kände att deras individuella behov inte blev 

mötta (Berenguera et al., 2016; Penckofer et al., 2007). Några deltagare betonade att 

attityden hos vissa vårdgivare kändes dömande genom att fokus låg på vad patienten 

gjort “fel” istället för att uppmuntra framsteg (Browne et al., 2013). Problem som 

behövde diskuteras var oro, rädsla och möjliga komplikationer kopplade till diabetes 

(Berenguera et al., 2016). 

 

Tilltron till vad läkare och sjuksköterskor informerade om var stor. De kände att 

vården hade rätt kunskap och förmedlade den till patienten (Carolan-Olah & Cassar, 

2018; Pilkington et al., 2010). Dock kunde mängden information till en början 

kännas överväldigande (Carolan et al., 2014). Behovet av frekvent kontakt med 
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diabetesvården sågs som extra viktigt tiden efter diagnosen och när förändringar 

skulle göras. Flera efterfrågade grupper som fokuserade på diabetesvård samt att 

vårdpersonal kom ut och besökte lokala föreningar för att informera om diabetes. 

De som hade deltagit i sådana grupper var mycket nöjda, upplevde dem som väldigt 

informativa och att de gav diabetesvården en ytterligare dimension (Carolan-Olah 

& Cassar, 2018; Svedbo Engström et al., 2016). De kunde finna inspiration, få stöd 

och genom att jämföra sig med andra kunde vissa känna tacksamhet över sin egen 

situation. Stödet från de andra i gruppen gav dem möjlighet att känna stolthet över 

sina prestationer och skammen de upplevde över att ha utvecklat diabetes minskade 

(Piven Haltiwanger, 2012).  

 

 
DISKUSSION 
 
Sammanfattning av resultat 
Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva vuxna personers upplevelser av 

att leva med diabetes typ 2, utifrån tidigare forskning. I litteraturöversiktens resultat 

framkom att diabetes typ 2 förknippades med starka känslor som rädsla, chock, 

ilska, ångest och hjälplöshet. För många av deltagarna klingade intensiteten i 

känslorna av och övergick till ängslan och oro inför framtiden vartefter de hade 

accepterat sjukdomen och i viss mån lärt sig hantera den. Många tyckte det var svårt 

att lägga om sin livsstil och ändra levnadsvanor, framför allt gällande kost och 

motion. De kostråd som läkare och sjuksköterskor vid vårdcentralen gav var svåra 

att implementera i vardagen eftersom de inte upplevdes som individuellt anpassade. 

Även bristande ekonomi, rädsla för att vara till besvär för familjen samt svårigheter 

att motstå högkalorikost och kolhydrater gjorde det svårt att följa 

kostrekommendationer.  

 

Omgivningens inblandning i deltagarnas sjukdomstillstånd upplevdes både positivt 

och negativt. Vissa uppskattade att deras anhöriga stöttade och uppmuntrade dem 

att sköta sin diabetes medan andra hade erfarenhet av tanklösa kommentarer och 

beteenden både på arbetsplatsen och i hemmet. Det var viktigt att få feedback och 

stöd från läkare och sjuksköterskor eftersom deltagarna hade stor tilltro till deras 
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kompetens. Deltagare som tagit del av diabetesutbildning i grupp var mycket nöjda 

och ansåg att det hjälpte dem att hantera sjukdomen. 

 
Resultatdiskussion 

 

Emotionella upplevelser 

Att få diagnosen diabetes typ 2 och att leva med sjukdomen var förknippat med 

starka känslomässiga reaktioner och upplevelser (Berenguera, Molló-Inesta, Mata-

Cases, Franch-Nadal, Bolíbar, Rubinat, & Mauricio, 2016; Carolan-Olah & Cassar, 

2018; Handley, Pullon & Gifford, 2010; Li, Drury & Taylor, 2014; Moser, Van Deer 

Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2008). Detta är i linje med O’Brien, 

Van Rooyen & Ricks (2015) som fann att personer som nyligen fått diagnosen 

diabetes upplevde en rad känslor som chock, fasa, ilska och förnekelse. Många 

kände även rädsla och oro för framtiden och beskrev att de blivit påminda om sin 

dödlighet. De flesta i studien hade gradvis accepterat sjukdomen men berättade att 

vägen till acceptans inte hade varit lätt. Acceptans sågs som en förutsättning för att 

sköta sin sjukdom på rätt sätt (a.a.). 

 

Upplevda känslor som skuld, hjälplöshet, frustration och rädsla kunde bidra till både 

bättre och sämre följsamhet till behandlingen. Patienter som var rädda för tilltagande 

komplikationer samt en förtida död hade en mer seriös inställning till de medicinska 

rekommendationerna. Att se andra drabbas av diabeteskomplikationer var en 

motiverande faktor att följa sin individuella behandlingsplan. Vissa patienter som 

hade en mer intensiv behandling på grund av tilltagande komplikationer kunde 

uppleva ett misslyckande i hanteringen av sjukdomen. Dessa patienter önskade att 

vårdgivaren tog fasta på och betonade det positiva i hur de skötte sin sjukdom för 

att inte hamna i en negativ spiral med bristande motivation (Brundisini, Vanstone, 

Hulan, DeJean & Giacomini, 2015). 

 

Enligt Chew, Shariff-Ghazali och Fernandez (2014) behövde många personer med 

diabetes psykologiskt stöd från den stund de fick diagnosen. Personer med diabetes 

löpte stor risk att drabbas av psykisk ohälsa. Faktorer som ångest, stress och oro 

ökade i sin tur risken för försämrad hälsa och förtida död. God psykisk hälsa ansågs 
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även ha en koppling till egenvårdsförmåga och behandlingsresultat (a.a.). 

Uppsatsförfattarna anser att sjuksköterskan bör vara medveten om dessa risker och 

bedriva en personcentrerad vård, vilket enligt Svensk sjuksköterskeförening (2017) 

handlar om att synliggöra hela människan och sträva efter att tillgodose såväl 

psykiska, sociala, existentiella och andliga som fysiska behov. Genom att bedriva 

en personcentrerad vård och låta patienten själv berätta om sjukdomen och sina 

bekymmer kan patienten få en ökad kontroll över sjukdomen (Ekman et al., 2011). 

 

Kost 

Svårigheterna med att förändra kostvanorna var återkommande i de flesta studierna 

och var ett stort problem för många med diabetes (Ahlin & Billhult, 2012; 

Berenguera, et al., 2016; Carolan, et al., 2014; Carolan-Olah & Cassar, 2018; 

Corcoran, et al., 2012; Li, et al., 2014; Newton-John, Ventura, Mosely, Browne & 

Speight, 2017; Penckofer, et al., 2007; Pilkington, et al., 2010; Piven Haltiwanger, 

2012; Yamakawa & Makimoto, 2008). Dessa svårigheter bekräftas av Mathew, 

Gucciardi, De Melo och Barata (2012). Både män och kvinnor beskrev 

begränsningar i kosten, måttlighet och att implementera kostråd som utmanande, 

men svårigheterna var mer framträdande för kvinnorna i studien. Kvinnorna 

använde sig dessutom av ett emotionellt laddat språk när de pratade om mat och 

beskrev frånsteg från dieten som att “fuska”, vilket visar på att i synnerhet kvinnor 

hade ett komplicerat förhållande till mat (a.a.). 

 

Deltagarna upplevde att det var svårt att implementera kostråden i vardagen och 

efterlyste mer individanpassade råd från sjuksköterskor och läkare (Berenguera et 

al., 2016). Vikten av att personer med diabetes typ 2 hade kunskap om vad det 

innebar att leva med sjukdomen och hur de kunde hantera den i vardagen stöds av 

Koonce, Giuse, Kusnoor, Hurley och Ye (2015). Utbildningsmaterial anpassat efter 

individens kunskap om hälsa och förmåga till inlärning ökade patientens kunskap 

kring nödvändiga livsstilsförändringar. Detta hade en betydande inverkan på 

patientens livskvalitet (a.a.).  

 

Enligt Socialstyrelsen (2011) finns olika sorters kost som kan vara bra vid diabetes. 

Därmed kan den som inte vill avstå från ett visst livsmedel eller en livsmedelsgrupp 
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i stället minska på något annat. Detta ökar möjligheten att ge individualiserad 

kostbehandling (a.a.). Genom gemensamt beslutsfattande utifrån patientens 

preferenser och önskemål och sjuksköterskans kunskap kan en behandling som 

passar patienten utarbetas (Ekman et al., 2011). Uppsatsförfattarna anser att detta 

arbetssätt kan göra det lättare för patienten att göra de nödvändiga koständringarna. 

 

Delta i gruppverksamhet 

I studierna framkom önskemål om att få delta i grupper som fokuserade på 

diabetesvård. De som deltagit i grupper var nöjda och upplevde att de fick stöd och 

inspiration från andra i samma situation (Carolan-Olah & Cassar, 2018; Piven 

Haltiwanger, 2012; Svedbo Engström et al., 2016). Att deltagande i grupp kan vara 

positivt bekräftas av Due-Christensen, Zoffmann, Hommel och Lau (2012). Att få 

dela sina erfarenheter med andra i liknande situation ansågs vara mycket viktigt 

eftersom patienterna kände sig förstådda av sina kamrater och därmed inte ensamma 

med sina bekymmer relaterade till sjukdomen. Möjligheten att diskutera allt som 

gällde diabetes med andra gav en känsla av hopp och igenkänning. Erfarenheter som 

diskuterats i gruppen minskade sjukdomens börda och gav upphov till förändrade 

perspektiv. Det var lätt att identifiera sig med andra trots skillnader i kön, ålder och 

livssituation. Öppenheten i gruppen gav upphov till minskad självmedvetenhet och 

reflektion kring egenvård, vilket hjälpte patienterna att formulera specifika 

målsättningar (a.a.). Dessutom har gruppbaserad undervisning i högre grad visat sig 

resultera i bland annat förbättrad glykemisk kontroll och egenvårdsförmåga samt 

ökad kunskap jämfört med andra former av undervisning (Steinsbekk, Rygg, Lisulo, 

Rise & Fretheim, 2012). 

 

Trots att gruppbaserade egenvårdsprogram gör det lättare att hantera diabetes var 

det inte intressant för alla. I en norsk studie av Knutsen, Bossy och Foss (2017) hade 

endast 38 % av tillfrågade personer med diabetes typ 2 valt att delta i 

grupputbildning. Majoriteten av de som deltagit var kvinnor och högutbildade 

medan rökare och personer med samsjuklighet i lägre grad valt att delta. Även de 

som var fysiskt aktiva och på så sätt hade ett bättre hälsobeteende var mer benägna 

att delta (a.a.). På grund av gruppens tidigare nämnda positiva effekter anser 

uppsatsförfattarna att det finns anledning för sjuksköterskan att uppmuntra till 
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deltagande i grupputbildning. Det är även viktigt att ha kunskap om vilka 

patientkategorier som är mindre benägna att delta för att fånga upp dessa. 

 

I Norden används tre olika modeller för gruppbaserad patientutbildning. Det dessa 

modeller har gemensamt är att det är patientens perspektiv på sjukdom, 

sjukdomsintegration och hantering av sjukdom som fungerar som underlag för 

egenvården och inte vårdgivarens. Förslag på teman som kan behandlas vid 

gruppträffar är kost, fysisk aktivitet, smärta, stress, känslor, diabetesfoten och 

komplikationer (Alm, Liss, Hedquist, Leksell & Garmo, 2013).  Enligt Ekman et al. 

(2011) är det viktigt att personens syn på sin livssituation och sjukdom sätts i 

centrum för vården. Det är även viktigt att skapa en gemensam förståelse genom att 

berätta och lyssna för att en god grund för planeringen av vården ska kunna skapas 

(a.a.). Personcentrerad grupputbildning bedrivs bland annat i Västra 

Götalandsregionen. Grupperna består av personer med samma problematik eller 

diagnos eller av närstående till personer med samma sjukdom. Vid 

grupputbildningen kombineras patientens erfarenhetskunskap med professionell 

kunskap och innehållet bestäms till stor del av deltagarna själva. Gruppens frågor 

ligger till grund för utbildningens innehåll och skapar unika utbildningstillfället 

baserat på unika behov (Västra Götalandsregionen, u.å.). 

 

 
Metoddiskussion 
I denna litteraturöversikt granskades artiklar vars studier använt sig av kvalitativa 

ansats. Denna ansats innebär oftast att forskaren intervjuar deltagaren och på så sätt 

kommer närmare individen och får ett mer utvecklat och personligt svar som ligger 

till grund för studieresultatet (Kjellström, 2017). Enligt Forsberg och Wengström 

(2016) fokuserar den kvalitativa ansatsen på att skapa mening och att förstå 

personens upplevelser. I den kvantitativa ansatsen har forskaren en uppfattning om 

vilket resultat som kommer att uppnås och testar detta. Dessa studier strävar efter 

att klassificera och ordna, se samband, förklara och förutsäga (a.a.). 

Uppsatsförfattarna ansåg att studier med kvalitativ ansats i högre grad skulle svara 

mot syftet med litteraturöversikten och valde därmed att endast inkludera dessa.  
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För att inkluderas i litteraturöversikten skulle artiklarna vara publicerade 2007 - 

2018, detta för att säkerställa att resultatet speglar den senaste forskningen. De skulle 

även vara skrivna på svenska eller engelska för att minska risken för att resultatet 

missförstås vid översättning. Att artiklarna var peer reviewed garanterade att 

artiklarna var sakkunnigt granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

(Östlundh, 2017). Uppsatsförfattarna valde att fokusera på samtliga personer över 

18 år för att ge en bredd åt resultatet. Om endast exempelvis personer i åldern 18 - 

35 inkluderats hade eventuellt andra upplevelser framkommit. Detta eftersom yngre 

vuxna antas kunna känna större oro inför framtiden och hur eventuella 

komplikationer kan påverka deras liv, än äldre personer som levt länge utan 

diabetesdiagnos. 

 

Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed och Cinahl på grund av deras 

relevans för omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2016). De flesta artiklar som 

valdes hittades i Cinahl. Att uppsatsförfattarna inte hade en gemensam sökstrategi i 

de olika databaserna kan ha påverkat sökresultatet. Mer noggrann strategi hade 

eventuellt kunnat ge fler relevanta träffar. Ett par artiklar hittades i båda databaserna 

men har endast redovisats som vald i en sökning. Upplevelsen av att leva med 

diabetes typ 2 bedömdes av författarna vara väl utforskat och att inkludera fler 

artiklar i litteraturöversikten kunde ha gett ett utökat resultat. Vissa sökord och 

kombinationer gav inga relevanta träffar. Exempel på en sådan sökning är Live with 

AND diabetes type 2. Sökordskombinationer som gav bra utfall var Diabetes type 2 

AND manag* AND experience AND qualitative. De valda sökorden och 

kombinationerna resulterade i ett brett spektrum av upplevelser som besvarade syftet 

med litteraturöversikten. Därmed bedömdes begränsningen av antal valda artiklar 

vara rimligt. 

 

Uppsatsförfattarna valde att kvalitetsgranska artiklarna med hjälp av en 

granskningsmall utformad utifrån Forsberg och Wengström (2008) och Willman et 

al. (2006). I och med att uppsatsförfattarna inte var bekant med mallen sedan tidigare 

och flera frågor gav utrymme för tolkning och subjektiva åsikter kan för höga eller 

för låga poäng ha getts. Vid oenighet kring en viss fråga valde uppsatsförfattarna 
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dock att döma till artikelns nackdel för att försäkra sig om att de artiklar som 

inkluderas hade så hög kvalitet som möjligt. 

 

I en av de valda artiklarna deltog personer med både typ 1 och typ 2 diabetes. 

Artikeln inkluderades ändå i litteraturöversikten på grund av dess relevans för syftet 

samt eftersom det gick att få fram vilka upplevelser som hörde samman med typ 2 

diabetes. Därmed har resultatets relevans för syftet och trovärdighet från den 

aktuella artikeln kunnat säkerställas. Dock uteslöts inga artiklar på grund av låg 

kvalitetsgrad. Två artiklar med medelhög kvalitetsgrad valdes bort på grund av 

oklarheter och brister i språket. Att inkludera dessa kunde ha lett till att resultatet 

misstolkats och på så sätt ha kunnat påverka litteraturstudiens resultat negativt. 

 

Litteraturöversiktens resultat har diskuterats och sammanställts tillsammans av båda 

uppsatsförfattarna vilket ses som en styrka eftersom det ökar trovärdigheten (Polit 

& Beck, 2016). Studierna var gjorda i flera olika länder med deltagare från olika 

kulturer. Detta bedöms av uppsatsförfattarna bidra till en bredd på 

litteraturöversiktens resultat samt att det speglar dagens mångkulturella samhälle.  

 
Etikdiskussion 
Kvalitativ metod är ett sätt att komma individen nära och intervjuer kan innebära en 

intim relation. Denna närhet kan skapa en risk i form av påverkan (Kjellström, 

2017). För att svaren inte ska påverkas och därmed studiernas resultat, har 

uppsatsförfattarna reflekterat kring att i huvudsak öppna frågor använts i de artiklar 

som inkluderats. 

 

Enligt Kjellström (2017) kan begränsade kunskaper i engelska och metodologiska 

kunskaper begränsa förståelsen och förmågan att göra rättvisa bedömningar av 

artiklarna, vilket ökar risken för feltolkningar. Det finns även en risk att grupper 

beskrivs på ett nedlåtande sätt (a.a.). Det kan inte uteslutas att viss information har 

feltolkats, dock har uppsatsförfattarna försökt undvika detta genom upprepad 

läsning samt genom diskussion för att åstadkomma en gemensam förståelse av 

artiklarnas resultat. Norstedts lexikon (2010) har använts för att översättningen ska 

bli så korrekt som möjligt.  
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KLINISK BETYDELSE FÖR SAMHÄLLET 

Denna litteraturöversikt har gett en fördjupad förståelse och ökad medvetenhet kring 

hur det är att leva med diabetes typ 2 och har på så sätt en klinisk betydelse. I 

resultatredovisningen framkom ett brett spektrum av känslor och upplevelser vilket 

visar på vikten av att skräddarsy vården för denna patientgrupp. Sjuksköterskan ska 

sträva efter att se hela människan och inte endast sjukdomen vilket innebär att utgå 

från patientens individuella omvårdnadsbehov samt att vara medveten om de 

emotionella upplevelser som en livsstilsförändring innebär. 

 

SLUTSATS 
Resultatet av denna litteraturöversikt visar att diabetes typ 2 kan ge upphov till 

känslomässiga upplevelser och reaktioner. I synnerhet den första tiden efter att ha 

fått diagnosen förekommer känslor som rädsla, ilska och förnekelse. Att göra 

livsstilsförändringar, i synnerhet att förändra kostvanorna, är för många en kamp. 

Det sociala stödet från familj, vänner, kollegor och andra personer med diabetes är 

viktigt. Det är även av stor betydelse för patienten att läkare och sjuksköterskor ger 

individuell feedback, information och stöd i egenvården. 

 

 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Uppsatsförfattarna föreslår att vidare forskning kunde bedrivas inom följande 

områden:  

• Om och hur sjuksköterskor bemöter och arbetar med de emotionella 

reaktionerna och aspekterna av diabetes typ 2.  

• Hur personcentrerad vård på bästa sätt kan bedrivas i grupputbildning. 

• Betydelsen av gruppens sammansättning för patientens egenvård. 

• I vilken utsträckning personer med typ 2 diabetes upplever att 

diabetesvården i stort är personcentrerad. 

• Hur personer under 18 år upplever sjukdomen. 
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BILAGA 1. 
 
Databassökning  
 

Databas Sökord Antal 
träffar 

Antal lästa 
abstract 

Antal valda 
artiklar 

*CINAHL 
 

Diabetes type 2 
AND lived experience 

29 6 3 

Diabetes type 2 
AND (experiences OR 

perceptions OR 
attitudes OR views) 

AND living with 

159 11 3 

Diabetes type 2 
AND manag* 

AND experience 
AND qualitative 

117 8 5 

**PubMed 
 

Diabetes type 2 
AND experience 

AND adult 
AND life 

241 14 1 

Persons 
AND change of lifestyle 

AND diabetes type 2 
AND experience 

64 7 1 

Diabetes type 2 
AND perceptions 
AND qualitative 

156 19 2 

T2DM 
AND experiences 

318 12 1 

 
* I CINAHL är samtliga sökningar filtrerade: peer reviewed, publishdate 2007 - 2018, 
abstract, english 
 
** I PubMed är samtliga sökningar filtrerade: abstract, published in the last 10 years, 
english 
 



 
 

BILAGA 2. 
Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

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

Lifestyle changes - a 
continuous, inner struggle 
for women with type 2 
diabetes: A qualitative 
study. 

Att beskriva hur kvinnor 
hanterar nödvändiga 
livsstilsändringar vid 
kronisk sjukdom, som 
modell används diabetes. 

Kvalitativ 
 
Intervjustudie 

n=10 Att göra livsstilsförändringar är 
en ständig inre kamp. 
Omgivningens inblandning, 
brist på kunskap, känna begär 
och att känna sig pressad av de 
krav som ställs bidrar till denna 
kamp. 

Medel, 72% 

Berenguera, A., 
Molló-Inesta, À., 
Mata-Cases, M., 
Franch-Nadal, J., 
Bolíbar, B., 
Rubinat, E., & 
Mauricio, D. 
 
2016 
 
Spanien 

Understanding the 
physical, social, and 
emotional experiences of 
people with uncontrolled 
Type 2 diabetes: a 
qualitative study 

Att identifiera de 
uppfattningar, hinder och 
faktorer som underlättar 
egenvård vid diabetes typ 
2 för att fastställa vilka 
faktorer som bör tas 
hänsyn vid utveckling 
och implementering av 
person-centrerade 
interventioner för 
patienter med dålig 
glykemisk kontroll inom 
primärvården. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=43 (23 
män och 20 
kvinnor) 

Att bli diagnostiserad med 
diabetes typ 2 uppledes som ett 
hot mot hälsan. Känslor som 
oro, rädsla, förnekelse, sorg och 
nedstämdhet beskrevs av 
deltagarna.  
Att få kontroll över sjukdomen 
upplevdes som ett stort problem 
och kostrekommendationerna 
var svåra att implementera. 

Hög, 88% 

Browne, J.L., 
Ventura, A., 
Mosley, K., & 
Speight, J. 
 
2013 
 
Australien 

“I call it the blame and 
shame disease”: a 
qualitative study about 
perceptions of social 
stigma surrounding type 2 
diabetes. 

Att utforska sociala 
upplevelser hos vuxna 
australiensare som har 
T2DM, med ett visst 
(men dolt) fokus på 
uppfattningen och 
erfarenheten av vad som 
kännetecknar diabetes. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=25 (13 
män och 12 
kvinnor) 

En upplevd känsla av skam och 
skuld samt att få en ”negativ 
stämpel” av omgivningen. En 
del kände att attityden från 
vårdpersonal som dömande, att 
man skötte sin diabetes på fel 
sätt. 

Hög, 84% 



 
 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Carolan, M., 
Holman, J., & 
Ferrari, M. 
 
2014 
 
Australien 

Experience of diabetes 
self-management: a focus 
group study among 
Australians with type 2 
diabetes 

Att utforska erfarenheter 
och bekymmer hos 
personer med diabetes 
typ 2 i socioekonomiskt 
utsatta områden. 

Utforskande kvalitativ 
 
Fyra fokusgrupper 
intervjuades 

n=22 (10 
män och 12 
kvinnor) 

Att leva med diabetes var 
fysiskt, emotionellt och socialt 
utmanande. Familjen spelade 
en viktig roll i att motivera, 
stötta och uppmuntra. 

Hög, 92% 

Carolan-Olah, M., 
& Cassar, A. 
 
2018 
 
Australien 

The experiences of older 
Italian migrants with type 
2 diabetes: A qualitative 
study 

Att utvärdera äldre 
italienska invandrares 
erfarenheter av 
diabetesvård och faktorer 
som kan bidra till 
nyttjandet av lokal 
hälsovård. 

Kvalitativ 
 
Tre fokusgrupper 
intervjuer 

n=13 (åtta 
män och fem 
kvinnor) 

Sjukdomen hade en social, 
fysisk och psykisk inverkan på 
livet. Att göra 
livsstilsförändringar var svårt, i 
synnerhet kostförändringar på 
grund av matens starka 
koppling till det sociala. 

Hög, 84% 

Corcoran, K. J., 
Jowsey, T., & 
Leeder, S. R. 
 
2012 
 
Australien 

One size does not fit all: 
the different experiences 
of those with chronic 
heart failure, type 2 
diabetes and chronic 
obstructive pulmonary 
disease. 

Att identifiera de 
sjukdomsspecifika 
upplevelserna hos 
individer som lever med 
diabetes, kronisk 
hjärtsvikt och kronisk 
obstruktiv lungsjukdom 
för att kunna upplysa 
politiker gällande vården 
av personer med kronisk 
sjukdom. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=40 (21 
män och 19 
kvinnor. 
Personer 
med T2DM: 
n=16, 9 män 
och 7 
kvinnor) 

Deltagarna beskrev den 
pågående och komplexa 
process att balansera fysisk 
aktivitet, kost och läkemedel. 

Medel, 72% 



 
 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Handley, J., Pullon, 
S., & Gifford, H. 
 
2010 
 
Italien 

Living with type 2 
diabetes: ´Putting the 
person in the pilots´ seat´. 

Att bättre förstå vuxna 
personers dagliga levda 
erfarenhet av diabetes typ 
2, i synnerhet deras 
tidigare och nuvarande 
förmåga gällande 
självhantering av detta 
tillstånd. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=9 (fyra 
män och fem 
kvinnor) 

Att få diagnosen innebar en 
förlust av kontroll. Genom att 
göra livsstilsförändringar 
försökte deltagarna återfå 
kontrollen, men anledningarna 
till att göra dessa förändringar 
var inte tydliga vilket 
påverkade motivationen 
negativt 

Hög, 84% 

Hood, G.,  
Huber J., 
Gustaffson, U., 
Scambler, S., & 
Asimakopoulou, K. 
 
2009 
 
England 

‘With age comes wisdom 
almost always too late’: 
older adults’ experiences 
of T2DM 

Att belysa och förstå 
erfarenheterna hos äldre 
vuxna som levt med typ 2 
diabetes i omkring 20 år. 

I huvudsak kvalitativ, 
triangulering  
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
kvantitativa enkäter 
 
 

n=28 (19 
män och nio 
kvinnor) 

Framträdande teman som 
acceptans av tillståndet, 
förnekelse, chocken att påbörja 
insulinbehandling och kamp. 
Insikt om att diabetes är en 
degenerativ sjukdom som kan 
leda till komplikationer.  

Hög, 92% 

Li, J., 
Drury, V., & 
Taylor, B 
 
2014 
 
Singapore 

´Diabetes is nothing´: The 
experience o folder 
Singaporean women 
living and coping with 
type 2 diabetes. 

Att förstå upplevelserna 
och hur man hanterar 
T2DM hos äldre 
Singapore-kinesiska 
kvinnor. 

Beskrivande kvalitativ 
 
Semistrukturerande 
intervjuer. 

n=10 Att hantera sjukdomen var 
utmanande och ett stort antal 
copingmetoder för att hantera 
dessa utmaningar användes. 
Trots problemen upplevde vissa 
att livet var som förut eller att 
sjukdomens inverkan på livet 
var ytterst liten om de 
kontrollerade sin kost 

Hög, 88% 



 
 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Moser, A., Van Der 
Bruggen, H., 
Spreeuwenberg, C., 
& Widdershoven, 
G. 
 
2008 
 
Nederländerna 

Autonomy through 
identification: a 
qualitative study of the 
process of identification 
used by people with type 
2 diabetes. 

Att klargöra processen 
för identifiering som en 
dimension av autonomi 
som beskrivs av personer 
med typ 2 diabetes. 

Beskrivande, 
utforskande, kvalitativ. 
 
”In-depth” intervjuer 
som transkriberades. 

n=15 Deltagarna kämpade i olika hög 
grad med att lära sig nya 
beteenden och bar på en oro för 
framtiden. Stöd och feedback 
från andra är viktigt. De var 
positiva till att de uppoffringar 
de gjort lett till god livskvalité. 

Hög, 96% 

Newton-John, T. R. 
O.,  
Ventura, A. D., 
Mosely, K., 
Browne, J. L., & 
Speight, J. 
 
2017 
 
Australien 

‘Are you sure you´re 
going to have one of 
those?’: A qualitative 
analysis of the social 
control and social support 
models in type 2 diabetes 

1. Att få kunskap om hur 
människor med T2DM 
uppfattar det sociala 
nätverkets inverkan, såväl 
det närmaste nätverket så 
som partner och närmaste 
familjen som det bredare 
nätverket bestående av 
vänner, bekanta, 
arbetskollegor och 
grannar, på egenvården 
och känslorna kring 
denna. 2. Att undersöka i 
vilken utsträckning den 
hälsorelaterade sociala 
kontrollen och sociala 
stödmodeller passar ihop 
med detta bredare sociala 
sammanhang. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=25 (13 
män och 12 
kvinnor) 

Det sociala nätverkets försök 
att korrigera (eller inte 
korrigera) personens sätt att 
hantera sin diabetes upplevdes 
olika. Både missnöje och 
uppskattning av anhörigas 
inblandning. 

Medel, 72% 



 
 

Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Penckofer, S., 
Estwing Ferrans, 
C.,  
Velsor-Friedrich, 
B., &  
Savoy, S. 
 
2007 
 
USA 

The Psychological Impact 
of Living With Diabetes: 
Women’s Day-to-Day 
Experiences. 

Att förstå känslor kring 
depression, ångest och 
ilska, upplevda av 
kvinnor med T2DM samt 
vilken inverkan dessa 
känslor har på deras 
livskvalité. 

Beskrivande, 
utforskande, kvalitativ. 
 
Fokusgrupper 
intervjuades och 
materialet 
transkriberades. 

n=41 Att vara tvingad till att leva 
strikt efter mattider leder till 
ilska riktad både mot sig själv 
och mot anhöriga. Oro för 
komplikationer i framtiden. 

Hög, 84% 

Pilkington, F. B., 
Daiski, I.,  
Bryant, T.,  
Dinca-Panaitescu, 
M.,  
Dinca-Panaitescu, 
S., &  
Raphael, D. 
 
2010 
 
Canada 

The Experience of living 
with Diabetes for Low-
income Canadians. 

Att öka förståelsen för 
hur patienternas egenvård 
av typ 2 diabetes 
påverkas av att leva med 
låg inkomst, ur deras 
perspektiv. 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=60 Deltagarna beskrev en daglig 
kamp för överlevnad genom att 
behöva hantera sin diabetes 
med hänsyn till faktorer som 
låg inkomst, kulturkrockar och 
språksvårigheter. 

Hög, 80% 

Piven Haltiwanger, 
E. 
 
2012 
 
USA 

Experiences of Mexican-
American Elders with 
Diabetes: A 
Phenomenological Study 

Att belysa äldre 
mexikansk-amerikanska 
kvinnors uppfattningar 
och insikter om att 
hantera 
diabetesdiagnosen och 
livsstilsförändringar 

Kvalitativ 
 
Semistrukturerade 
intervjuer i två 
fokusgrupper 

n=24 Vid diagnostisering upplevde 
deltagarna att de tappade 
kontrollen. Rädsla för att 
uppfattas som svag, brist på 
självrespekt gjorde det svårt att 
följa kostrekommendationer. 

Hög, 80% 



 
 

 Sammanställning av artiklar (n=16) som ligger till grund för resultatet. 
 
Författare 
År 
Land 

Titel Syfte Design 
 
Metod 

Deltagare Resultat Kvalitetsgrad 

Svedbo Engström, 
M., Leksell, J., 
Johansson, U-B., & 
Gudbjörnsdottir, S. 
 
2016 
 
Sverige 

What is important for 
you? A qualitative 
interview study of living 
with diabetes and 
experiences of diabetes 
care to establish a basis 
for a tailored Patient-
Reported Outcome 
Measure for the Swedish 
National Diabetes 
Register. 

Att beskriva viktiga 
aspekter i livet för vuxna 
individer med diabetes. 
(Studien ska verka som 
grund för patient-
rapporterade utfallsmått, 
vilket är bristfälligt i det 
svenska nationella 
diabetes registret). 

Kvalitativ 
 
 
Semistrukturerade 
intervjuer 

n=29 (15 
med typ 1 
diabetes och 
14 med typ 2 
diabetes. Av 
de 14 så var 
åtta män och 
sex kvinnor) 

Beskrivningar av att acceptera 
sin sjukdom och att få må bra i 
den. Stress och oro för andra 
kan göra det svårt att hantera 
vardagen. Individuell 
konsultation och saklig 
information till anhöriga 
efterfrågades. 

Hög, 88% 

Yamakawa, M., & 
Makimoto, K. 
 
2008 
 
Japan 

Positive experiences of 
type 2 diabetes in 
Japanese patients: An 
exploratory qualitative 
study. 

Att utforska positiva 
erfarenheter bland 
personer med T2DM 
genom att beskriva vad 
deltagarna ansåg vara 
positivt med hanteringen 
av diabetes. 

Utforskande, 
kvalitativ. 
 
Face-to-face intervjuer 
som transkriberades 

n=15 (åtta 
män och sju 
kvinnor) 

Diabetes gav några av 
deltagarna möjligheten att bryta 
ohälsosamma ät- och 
drickbeteenden. Får stöd och 
förståelse i nya sociala miljöer 
som tex diabetesföreningen. 
Känsla av trygghet och 
säkerhet. 

Hög, 92% 



 

 
 

BILAGA 3 
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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