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Sammanfattning 

Bakgrund: Typ 2 diabetes är en sjukdom som ökar globalt, huvudsakligen på 

grund av ohälsosamma levnadsvanor. Genom hälsofrämjande åtgärder kan typ 2 

diabetes förebyggas och undvikas. 

Syfte: Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser hos 

personer med typ 2 diabetes avseende hälsofrämjande åtgärder. 

Metod: Denna studie är en litteraturöversikt som baserats på 15 vetenskapliga 

artiklar inom aktuellt ämne. Artiklarna har granskats och sammanställts under 

kategorierna Upplevelser avseende hälsofrämjande åtgärder och Upplevelser av 

råd avseende hälsofrämjande åtgärder. 

Resultat: Personer med typ 2 diabetes upplevde svårigheter i att förändra sina 

kostvanor och fysiska aktivitetsvanor. Kunskap om hälsofrämjande åtgärder fanns, 

dock saknades motivation och kunskap hur de skulle åstadkomma dessa. Råd och 

stöd från hälso- och sjukvårdspersonal, närstående och gruppbildningar upplevdes 

som en viktig faktor för genomförandet av hälsofrämjande åtgärder. 

Slutsats: Personer med typ 2 diabetes har behov av stöd från olika parter för att 

hälsofrämjande åtgärder ska kunna genomföras. Att förändra sina kost- och fysiska 

aktivitetsvanor har ibland upplevts svårt. Med stöd från hälso- och sjukvård, 

närstående och grupputbildningar kan strategier för hälsofrämjande förändringar 

skapas. Genom att möta personer i samma situation kan personer med typ 2 

diabetes få ett positivt kunskapsutbyte. 

 

Nyckelord: Egenvård, empowerment, hälsofrämjande åtgärder, livsstil, typ 2 

diabetes. 

  



 

Abstract 

Background: Type 2 diabetes increases globally, mainly due to an unhealthy 

lifestyle. Through health promotion interventions type 2 diabetes can be prevented 

and avoided. 

Aim: The aim of this study was to describe the experiences of persons with type 2 

diabetes with respect to health promotion. 

Method: This study was a literature review based on 15 scientific articles within 

current subjects. Selected articles were reviewed and summarized in the categories 

Experiences about health promotion and Experiences regarding advice about 

health promotion. 

Result: Persons with type 2 diabetes experienced difficulties in changing their 

dietary habits and phyiscal activity habits. Knowledge of health promotion 

measures existed, however, they lacked the motivation and knowledge about how 

to achieve them. Advice and support from healthcare professionals, related parties 

and group education was an important factor in the implementation of health 

promotion measures. 

Conclusion: Persons with type 2 diabetes need support from different parties in 

order to implement health promotion measures. Changing their dietary and 

physical activity habits has sometimes been perceived as difficult. With support 

from health care, close relatives and group training, strategies for health-enhancing 

changes can be created. By meeting people in the same situation, people with type 

2 diabetes can get a positive exchange of knowledge. 

 

Keywords: Empowerment, health promotion, lifestyle, self-care, type 2 diabetes. 
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Inledning 

Allt fler personer idag lider av fetma vilket leder till en större risk att drabbas av 

typ 2 diabetes. Enligt Socialstyrelsen (2012) har 65 % av alla män och 50 % av 

alla kvinnor minst en levnadsvana som är ohälsosam. Otillräcklig fysisk aktivitet 

står för 35 % av ohälsosamma levnadsvanor. Genom hälsofrämjande åtgärder som 

innebär mer motion och en bättre kost skulle risken för att utveckla typ 2 diabetes 

minska och personers livskvalitet förbättras. 

 

Författarna har valt att skriva om hälsofrämjande åtgärder vid typ 2 diabetes 

eftersom det finns ett intresse av sjukdomen och sambandet till hälsofrämjande 

åtgärder. Författarna har arbetat inom äldrevården samt på akutmottagning och har 

genom detta mött personer med typ 2 diabetes. Dessa personer förstår ofta inte 

varför just de drabbats av typ 2 diabetes och en del känner ånger över vad deras 

livsstil orsakat. Därav väcktes intresset om att undersöka om vilka upplevelser 

avseende hälsofrämjande åtgärder personer med typ 2 diabetes har. 

 

Bakgrund 

Förekomst av diabetes 

Diabetes är en folksjukdom som allt fler personer drabbas av. Enligt World Health 

Organization (WHO) har antalet personer med diabetes ökat från 108 miljoner 

människor år 1980 till cirka 422 miljoner personer år 2014 (World Health 

Organization, 2017). Våren 2018 fanns det 47 984 personer i Sverige med typ 1 

diabetes med en medelålder på 48 år samt 374 257 personer med typ 2 diabetes där 

medelåldern var 68 år. I maj 2018 fanns det i Dalarnas landsting 14 404 personer 

registrerade med diabetes och som var rapporterade inom primärvårdsenheterna de 

senaste tolv månaderna (Nationella Diabetesregistret, u.å.). År 2015 uppskattades 

cirka 1,6 miljoner dödsfall i världen bero på komplikationer av diabetes och år 

2030 kommer diabetes vara den sjunde ledande dödsorsaken (World Health 

Organization, 2017). 
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Diabetes 

Diabetes förekommer i olika former, mest vanligt är typ 1 och typ 2. Vid typ 1 

diabetes producerar inte bukspottkörteln (pankreas) den mängd insulin som 

kroppen behöver. Det leder till ett för högt glukosvärde som kroppen inte på egen 

hand kan kontrollera. Anledningen till att kroppen inte kan producera insulin är på 

grund av den reducerade mängden betaceller som finns i pankreas. Att undvika 

eller förebygga typ 1 diabetes är omöjligt och orsaken till varför personer drabbas 

är fortfarande okänd (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Typ 2 diabetes kännetecknas av att kroppen inte kan använda det insulin som 

produceras på grund av insulinresistens. Insulinresistens uppstår när muskel-, 

lever-, och fettvävnad som är beroende av insulin får nedsatt insulinkänslighet och 

inte kan ta upp glukos i cellerna. Till skillnad från typ 1 diabetes går typ 2 diabetes 

att förebygga. Typ 2 diabetes kallas även livsstilsdiabetes och kan fås som ett 

resultat av övervikt samt fysisk inaktivitet. Sjukdomen kan försvinna om den 

behandlas väl och det innebär att insulinkänsligheten i cellerna återgår till sitt 

normala och kan återigen ta upp glukos (Ericson & Ericson, 2012). Symtom vid 

typ 2 diabetes är diffusa och upptäcks oftast lång tid efter att den egentligen har 

uppstått. Det är inte ovanligt att personer söker vård för andra symtom och 

upptäcker att de har typ 2 diabetes (World Health Organization, 2017). 

 

Diagnostisering av typ 2 diabetes 

För att diagnostisera en person med typ 2 diabetes tas hänsyn till klassiska 

riskfaktorer som: högt Body Mass Index (BMI), midje- och höftomkrets, högt 

blodtryck (hypertoni), höga blodfetter (hyperlipidemi), högt blodsocker 

(hyperglykemi), nedsatt fysisk aktivitet, ålder, ärftlighet, rökning och personens 

kosthållning (World Health Organization, 2017). 

 

I Sverige används WHO:s kriterier för att diagnostisera typ 2 diabetes. Ett sätt att 

ställa diagnos är genom ett oralt glukostoleranstest (OGTT) där 

plasmaglukosvärdet (p-glukos) mäts före och två timmar efter att personen druckit 

vatten med 75 gram tillsatt glukos. För att sätta diagnosen med hjälp av OGTT ska 

fastevärde av venöst p-glukos vara >7,0 mmol/l och två timmar efter ≥11,1 
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mmol/l. Tas provet kapillärt ska fastevärde vara ≥7,0 mmol/l och två timmar efter 

OGTT ≥12,2 mmol/l (Läkemedelsverket, 2017). Typ 2 diabetes kan även 

diagnostiseras med hjälp av Hemoglobin A1c (HbA1c). Det mäter den andel av 

hemoglobin som är glykerat i blodet och visar genomsnittet av hur glukosnivån i 

blodet legat de senaste åtta till tio veckorna (Ericson & Ericson, 2012). HbA1c ska 

för en person utan diabetes vara <42 mmol/mol och vid diabetes ≥48 mmol/mol. 

En nydiagnostiserad patient har HbA1c-mål runt 42–52 mmol/mol. Är det en skör 

patient med hög ålder, kort förväntad överlevnad och svår kronisk sjukdom 

rekommenderas det att HbA1c inte används. Fokus läggs istället på att undvika 

symtom på undernäring samt hypo- och hyperglykemi (Läkemedelsverket, 2017). 

 

Definition av hälsa 

Hälsa definieras som ett begrepp innehållande psykiskt, fysiskt och socialt 

välbefinnande. Det är ett begrepp som inte bara speglar frånvaro av sjukdom 

(Socialstyrelsen, u.å.; World Health Organization, u.å.). Hälsa är en grundläggande 

rättighet för varje enskild människa och ska inte relateras till religion, politisk tro, 

ras, social- eller ekonomisk situation (World Health Organization, u.å.). 

 

Riskfaktorer och komplikationer 

Riskfaktorer 

Riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes är ohälsosamma levnadsvanor, fysisk 

inaktivitet, rökning, högt BMI, albuminuri (protein i urinen), hypertoni och 

hyperlipidemi. Fetma och övervikt är en stor utmaning för personer med typ 2 

diabetes och andelen personer med fetma, grav fetma och övervikt har ökat i 

Sverige (Nationella diabetesregistret, 2017). Fetma ses som en riskfaktor för typ 2 

diabetes och är ett folkhälsoproblem som framförallt är vanligt bland 

låginkomsttagare och personer med låg utbildningsnivå. Ohälsosamma matvanor 

har visat sig vara en stor riskfaktor för ohälsa och tidig död i Sverige. Fysisk 

inaktivitet sågs även det som en riskfaktor som relaterades till typ 2 diabetes 

(Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket, 2017). 
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Komplikationer 

Typ 2 diabetes är en sjukdom som skapar stora samhällskostnader, främst på grund 

av de komplikationer sjukdomen kan orsaka. Komplikationer är bland annat hjärt- 

och kärlsjukdomar, nefropati, neuropati och retinopati som orsakas av ett för högt 

glukosvärde i blodet under en längre tid (Nationella diabetesregistret, 2017; 

Socialstyrelsen, 2017). 

 

Det första kliniska tecknet på nefropati är mikroalbuminuri. Nefropati innebär att 

njurarna har tagit skada och ungefär var tredje person som har typ 2 diabetes har 

mikroalbuminuri. Nedsatt njurfunktion kan uppmärksammas om utsöndring av 

albumin överstiger vissa nivåer i urinen, det kallas då mikro- eller 

makroalbuminuri (Attvall, 2017; Nationella diabetesregistret, 2017). 

 

Neuropati uppkommer vid typ 2 diabetes då nerverna i det autonoma motoriska- 

och sensoriska nervsystemet är påverkade. De känsligaste nervbanorna är de som 

går ut i fötterna som i sin tur leder till domningar och känselbortfall. Med nedsatt 

känsel finns det ökad risk för svårläkta fotsår på grund av nedsatt cirkulation i ben 

och fötter. Daglig inspektion av fötterna är viktigt för personer som har typ 2 

diabetes (Landin-Olsson, 2015; Smide, 2012). 

 

Retinopati innebär att blodkärlen i ögat tagit skada. Det har då blivit en förändring 

i ögats näthinna och dess blodkärl förtjockas och förändras. Hos personer med typ 

2 diabetes som inte har retinopati rekommenderas ögonbottenfotografering vart 

tredje år. När det finns riskfaktorer som svårigheter kring glukoskontroll eller 

hypertoni kan undersökningarna göras oftare. Blindhet och synskador är en 

sällsynt biverkan (Dunning, 2009; Socialstyrelsen, 2017). 

 

Behandling 

Hälsofrämjande åtgärder 

Vid typ 2 diabetes är kost och motion två grundläggande faktorer samt viktiga 

hälsofrämjande åtgärder vid behandling (Nationella diabetesregistret, 2017; World 

Health Organization, 2017). 
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Fysisk aktivitet är en hälsofrämjande åtgärd som innebär att när kroppen rör sig 

ökar insulinkänsligheten vilket förbättrar upptaget av glukos i insulinberoende 

vävnad. Detta i kombination med att kontrollera kosten minskar insulinresistensen 

i vävnaden. Fysisk aktivitet ses som en hälsofrämjande åtgärd ur det perspektiv att 

det har effekten att öka blodcirkulationen och glukosupptaget i musklerna som gör 

att kroppen får en bättre balans. Vid fysisk aktivitet förbättras lungkapaciteten 

samt syreupptagningsförmågan i musklerna, detta leder till bättre kondition och en 

kropp som är mer mottaglig för syre. Genom dessa åtgärder förbättras 

hjärtmuskulaturen som gör att minutvolymen i hjärtat ökar och pulsen sänks. 

Fysisk aktivitet sänker blodfetterna och minskar risken att drabbas av hypertoni 

(Ericson & Ericson, 2012). 

 

En avgörande faktor för beteendeförändring hos personer med typ 2 diabetes var 

beroende av hur motiverade dem var. Personer som var överviktiga beskrevs som 

måttligt motiverade till en viktnedgång och personer som inte var fysiskt aktiva 

hade inte motivation till att bli mer aktiva inom de närmsta sex månaderna 

(Linmans, Knottnerus & Spigt, 2015). Personer beskrev att de saknade kunskap 

kring hur de skulle leva sitt liv när de fått diagnosen typ 2 diabetes (Zareban et al., 

2014). 

 

Farmakologisk behandling vid typ 2 diabetes 

Tablettbehandling är den vanligaste farmakologiska behandling vid typ 2 diabetes 

och används främst när egenvård, kostbehandling eller fysisk aktivitet inte är 

tillräcklig. Tablettbehandlingens verkan och effekt är olika beroende på vad 

personen är i behov av. Det fungerar antingen genom att aktivera betacellernas 

insulinfrisättning, öka insulinkänsligheten i drabbade vävnader, minska 

insulinresistensen i vävnaderna eller bromsa upptaget av glukos i tarmen. Personer 

med typ 2 diabetes klarar sig ofta utan insulinbehandling, då sjukdomen är 

progressiv och försämras med tiden behöver många kombinera insulin och 

tablettbehandling (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Metformin är förstahandsalternativet av farmakologisk behandling vid typ 2 

diabetes. Det tas peroralt och utsöndras via njurarna. Metformin är lämplig för 
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överviktiga personer som inte får tillräcklig effekt av motion och diet då den inte 

orsakar viktuppgång. Biverkningar som Metformin kan orsaka i början av 

behandlingen är metallsmak i munnen, diarré, utspänd buk, magsmärtor och 

illamående. Personer som långtidsbehandlas med Metformin kan få brist på 

vitaminerna folsyra och B12 (Eliasson & Nilsson, 2009; Fass, u.å.). En allvarlig, 

men sällsynt, biverkan av Metformin är laktatcidos. Det kan förekomma om 

Metformin ansamlas och inte utsöndras via njurarna. De som löper större risk för 

denna biverkan är personer som har diabetes med leversjukdom, dehydrering, 

njursvikt, hög ålder, hög alkoholkonsumtion eller annan orsak till plötslig 

cirkulationsnedsättning (Läkemedelsverket, 2017). 

 

Teoretisk referensram 

Elizabeth Barrett beskriver i sin teori att den enskilde individen har power över sitt 

eget liv. Barrett menar att det finns två typer av power: power-as-control och 

power-as-freedom. Power innebär att en person har förmågan att ta kontroll över 

sin handling och att individen kan bestämma över sina val. Barrett beskriver 

power-as-control utifrån fyra aspekter: medvetenhet, valmöjlighet, förmåga att 

agera avsiktligt och engagemang i att skapa en förändring. Barrett beskriver power 

i en extrem form där en person står med en pistol mot en annans persons huvud. I 

denna situation är personen som håller i vapnet medveten om vad den gör, har 

valmöjligheten att skjuta eller inte skjuta personen, att avsiktligt agera genom att 

skjuta och att denne är delaktig i att göra en förändring genom att avtrycka vapnet 

(Barrett, 2010). 

 

"Power is power; it is how we use it that makes a difference” 

(Barrett, 2010, s. 50). 

 

Power-as-freedom innebär att personen själv har en teori om hur det egna livet ska 

se ut. Det finns ett intresse kring välbefinnande och välfärd samt alla vägar som 

korsas i livet. Dessa olika vägar som personen väljer att gå utgör även en definition 

av vad som är hälsa för den enskilde individen och personen själv är delaktig i 

vilken väg den väljer att gå (Barrett, 2010). 
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Empowerment 

Empowerment är en typ av power som definieras genom att upptäcka och utveckla 

sin egen förmåga att ta ansvar för sitt liv. Det är ett personcentrerat begrepp som 

grundas i att möta de behov som den sjuke personen har. Grundläggande faktorer 

för empowerment är att det är personen själv som bestämmer och därmed lägger 

grunden för hur dennes välbefinnande ska se ut. Personen tar beslut i sitt liv och 

blir då ansvarig för dessa. För vårdpersonal innebär empowerment att hjälpa en 

person att upptäcka vad som eventuellt behöver förändras. Vårdpersonal kan ge 

personer med typ 2 diabetes råd hur de ska leva sina liv och det kommer att finnas 

situationer där personen gör tvärtemot vad vårdpersonal sagt. För vårdpersonal är 

det viktigt att komma ihåg att personen är expert på sitt eget liv och 

vårdpersonalen har den medicinska kunskapen. Inom empowerment är det av vikt 

att vårdpersonal och personen med typ 2 diabetes arbetar mot samma mål samt har 

ett partnerskap där samarbetet leder mot personens mål (Anderson & Funnell, 

2010). 

 

Egenvård 

Begreppet egenvård är svårt att definiera då det kan se olika ut från ett patientfall 

till ett annat. Bedömning av egenvård ska göras tillsammans med personen som 

söker vård utifrån dennes psykiska och fysiska hälsa samt med respekt för hur 

dennes livssituation ser ut. Resultatet av bedömningen kan se olika ut då det ska 

grundas på om personen själv har den förutsättning som krävs för att klara av sin 

egenvård eller om personen behöver stöd (Socialstyrelsen, 2013). 

 

En studie har visat att vårdpersonal var överens om att det är personen själv som 

har huvudansvaret gällande sina förändringar av hälsofrämjande åtgärder. Studien 

visade att personerna behöver ges ansvar gällande sin diabetesegenvård. 

Vårdpersonal ansåg att de har en uppgift att ge information samt vara stödjande 

och motiverande i sin yrkesprofession (Jallinoja et al., 2007). 

 

Hälso- och sjukvårdens roll 

Sjuksköterskans profession innefattar att respektera och vara ett stöd i 

förändringsarbetet som sker när en typ 2 diabetesdiagnos är satt. Primär- och 
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slutenvården kan erbjuda rådgivningssamtal, stöd och utbildning vid förändring av 

levnadsvanor. Personer med typ 2 diabetes har rätt till kontakt med vårdpersonal 

på vårdcentral, dit hör bland annat dietist, läkare, sjuksköterskor och 

undersköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, u.å.). 

 

Målet för hälso- och sjukvården är att vården ska ges med respekt och värdighet 

för personen. Detta för att sträva mot att vård på lika villkor för alla bedrivs samt 

att en god hälsa bör främjas. För att detta ska uppfyllas är det viktigt att vården är 

av god kvalité samt att personens behov och trygghet tillgodoses. 

Självbestämmande och integritet är två grundpunkter vården ska byggas på samt 

att det ska vara en bra kontakt mellan patient och personal där kontinuitet och 

säkerhet tillgodoses (Hälso- och sjukvårdslagen, SFS 1982:763, 2 §). 

 

Sjuksköterskan har en viktig roll när det kommer till att främja hälsa. Det är oftast 

sjuksköterskan som träffar personen mer än vad läkaren gör och har därmed större 

chans till att skapa en bättre vårdrelation. Vid patientmötet har sjuksköterskan 

lättare att kommunicera om hälsofrämjande åtgärder i och med att denne har 

skapat en vårdrelation där personen förhoppningsvis kan känna tilltro till 

sjuksköterskan. Sjuksköterskan hade en viktig funktion vid patientutbildning, fick 

personen mer kunskap om sin hälsosituation fanns möjligheten att en bättre 

livskvalité uppnåddes. Som sjuksköterska fanns ansvar och skyldighet att se till att 

personen fick undervisning kring sin sjukdom, egenvård och hälsa. Visste 

sjuksköterskan om att det fanns olika patientföreningar hade denne en viktig 

uppgift att föra informationen vidare till personen (Pham & Ziegert, 2016). 

 

Problemformulering 

Typ 2 diabetes drabbar allt fler personer globalt sett idag. Komplikationer till följd 

av sjukdomen är en ledande dödsorsak som blir allt vanligare. Att typ 2 diabetes är 

en växande sjukdom beror på att personer idag framförallt har ohälsosamma 

levnadsvanor. Författarna vill sammanställa vilka upplevelser personer med typ 2 

diabetes har avseende hälsofrämjande åtgärder. Denna litteraturöversikt kan ge 

kunskap om de upplevelser personer med typ 2 diabetes själva tycker är 

betydelsefulla avseende hälsofrämjande förändringar. 
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Syfte 

Syftet med denna litteraturöversikt var att beskriva upplevelser hos personer med 

typ 2 diabetes avseende hälsofrämjande åtgärder 

 

Frågeställning 

• Hur upplever personer med typ 2 diabetes hälsofrämjande åtgärder? 

• Hur upplevs råd avseende hälsofrämjande åtgärder? 

 

Metod 

Design 

Detta är en litteraturöversikt vilket innebär att sammanställa tidigare framtagen 

forskning om aktuellt ämne (Friberg, 2012). 

 

Urval av litteratur och datainsamling 

I denna litteraturöversikt har databaserna Cinahl, Pubmed och Web Of Science 

använts. I detta arbete förekom till största del kvalitativa artiklar samt en artikel 

där mixed method använts. För att undersöka om valda artiklar var peer review har 

Ulrichsweb använts. Sökord som har använts var: Diabetes type 2/type 2 diabetes, 

education, experience, focus group, health, health promotion, knowledge, lifestyle, 

motivation, patient, patient perspective, patient view, perception, self-care, self-

management. För att avgränsa och göra sökningen mer specifik användes Boolesk 

söklogik som innebar att avgränsa mellan sökorden med orden AND och NOT 

(Östlundh, 2012). Avgränsningar som använts var sökorden NOT prediabetes och 

NOT type 1 diabetes. Sökningsförfarandet presenterades i en sökmatris (bilaga 1). 

Artiklar som inkluderades begränsades till år 2007–2018, det för att sökningen 

skulle visa den senaste forskningen. Artiklarna fanns i fulltext och kom från en 

tidskrift som var peer review. Artiklar som var skrivna på engelska samt gjorda på 

både män och kvinnor inkluderades. Exklusionkriterier har varit artiklar som 

involverat personer med typ 1 diabetes, prediabetes och personer under 18 år. Typ 

1 diabetes och prediabetes exkluderades för att minimera antalet artiklar och få 

fram studier som enbart var utförda på personer med typ 2 diabetes. Personer 

under 18 år exkluderades då medelåldern av personer som drabbats av typ 2 

diabetes var 68 år. 
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Värdering av artiklarnas kvalité 

Artiklarna som inkluderades var av medel eller hög kvalitet. Värderingen av 

artiklarna genomfördes med hjälp av en kvalitetsgranskningsmall för kvalitativa 

och kvantitativa studier hämtad från Högskolan Dalarna (bilaga 2). 

Kvalitetsgranskningsmallen gav en poäng beroende på antal ja/nej på frågorna och 

poängen räknades om till procent (Forsberg & Wengström, 2016; Friberg, 2012). I 

detta arbete har författarna beslutat att kvalitégranskningspoängen ser ut som 

följande: låg kvalité 60–69 %, medelkvalité 70–79 % och hög kvalité 80–100 %. 

 

Tillvägagångssätt 

Litteraturöversikten har skrivits gemensamts och tillsammans diskuterats samt 

tagit beslut om hur arbetet ska fortgå. En tidplan skapades och har följts. Data 

samlades in och intressanta artiklar valdes ut. Artiklarnas sammanfattning lästes 

och jämfördes med studiens syfte för att hitta likheter och skillnader (Friberg, 

2012; Wiman, 2010). Båda författarna har varit lika delaktiga i alla processer av 

framtagandet av denna litteraturöversikt. Artiklarna har lästs och tolkats 

tillsammans för att få en gemensam uppfattning. Artiklarna kvalitetsgranskades, 

resultatet lästes flertalet gånger, sammanfattades och placerades under två 

huvudrubriker i resultatet. 

 
Analys och tolkning av data 

Artiklar som inkluderats har analyserats i tre steg enligt Friberg (2012):  

1. Artiklarna lästes flera gånger för att förstå vad de handlade om och för att förstå 

helheten i artikeln. 

2. Artiklarna jämfördes med varandra för att urskilja likheter och skillnader. 

Likheter och skillnader som uppmärksammades var olika syften, teoretiska 

utgångspunkter och resultat. Likaså vilka metodologiska tillvägagångsätt som 

använts. Detta presenterades i en sammanfattande tabell (bilaga 3). 

3. Text sammanställdes och sorterades ut i olika kategorier med gemensam 

nämnare. Av gemensamma nämnare skapades huvud- och underrubriker i 

resultatet. 

 



 

15 
 

Etiska överväganden 

Artiklarna som inkluderats i resultatet har följt de etiska principerna som lyfts i 

Helsingforsdeklarationen (Medicinska forskningsrådet, 2003). De etiska 

principerna innebar att forskningen baserades på en vetenskaplig grund och 

genererade kunskap. Personerna som ställde upp i studierna skulle inte få sämre 

vård än vad de skulle ha fått om de inte deltog i studien. De hade möjlighet att 

avbryta sitt deltagande i studien om de ville utan att konsekvenser uppstod i 

efterhand (Medicinska forskningsrådet, 2003). 

 

Förhållningssättet vid granskningen av artiklarna har varit att tillgodose att 

mänskliga rättigheter respekterades (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

Författarna har strävat efter att inte förvränga artiklarnas innebörd eller låta 

personliga åsikter påverka hur artiklarna redovisades. 

 
Resultat 

Resultatet grundades på 15 vetenskapliga artiklar från lika många olika länder 

(bilaga 3). Av artiklarna var 14 stycken kvalitativa och en mixed method. Det 

skapades två huvudrubriker med underrubriker (figur 1). 

 

Upplevelser avseende 

hälsofrämjande åtgärder 

Upplevelser av råd avseende 

hälsofrämjande åtgärder 

Kost- och viktförändringar Information från hälso- och 

sjukvårdspersonal 

Fysisk aktivitet Stöd från närstående 

Kvinnors upplevelser avseende 

hälsofrämjande åtgärder 

Upplevelser av grupputbildning 

Figur 1: Huvud- och underrubriker i resultat 

 

Upplevelser avseende hälsofrämjande åtgärder 

Kost- och viktförändringar 
 

Att förändra sina kostvanor för en person med typ 2 diabetes upplevdes svårt att 

genomföra (Li, Drury & Taylor, 2013; Wermeling, Thiele-Manjali, Koschack, 

Lucius-Hoene & Himmel, 2014). Lin, Anderson, Hagerty & Lee (2006) beskrev 

det fanns en medvetenhet om hur kostvanor kunde förändras, men att det var svårt 
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att förändra ett gammalt beteendemönster avseende kost. Personer med typ 2 

diabetes upplevde att de med tiden förstod sammanhanget av hur mat och p-glukos 

hörde ihop. Erfarenheter och ny kunskap uppstod hos personerna genom ett tänk 

som bygger på: äter jag detta, så får jag dessa symtom och mitt p-glukos förväntas 

bli såhär. Genom sådana erfarenheter lärde sig personerna att känna sin kropp och 

sitt kroppsspråk avseende symtom och tecken för eventuell hypo- och 

hyperglykemi. Detta upplevdes som en bättre kontroll över sjukdomen. En annan 

studie beskrev att personer hade en medvetenhet om att övervikt och ohälsosam 

kost hade ett samband. Viktminskning betraktades som en viktig del av förändring 

vid typ 2 diabetes. En sådan förändring har upplevts som att det låg ett stort 

personligt ansvar hos den drabbade personen (Wermeling et al., 2014). 

 

Personer uttryckte att de upplevt svårigheter avseende sociala aktiviteter som ofta 

handlade om mat. För personer med typ 2 diabetes har det upplevts som en 

begränsning att inte kunna äta vad som helst, när som helst. Många personer 

upplevde att det varit svårt att följa rekommenderade åtgärder för en hälsosammare 

livsstil, främst gällande kosten där det varit svårt att veta vad de kan äta. Ett gott 

välmående betydde mycket och en god hälsa skapade en bättre livskvalité för 

personer med typ 2 diabetes (Carolan-Olah & Cassar, 2018). 

 

Personer lyssnade gärna till vad vårdpersonalen hade för råd. En del personer 

underskattade konsekvenserna som kunde uppkomma på grund av diabetes. 

Genom detta upplevdes svårigheter att alltid behöva hålla koll på vikt och p-glukos 

även om medvetenheten av sambandet fanns. Beteendet upplevdes svårt att 

anpassa och förändra. Oavsett vilka råd personen fick av vårdpersonal saknades 

disciplin till att lyckas genomföra förändringar (Wermeling et al., 2014). En del 

personer med typ 2 diabetes beskrev att typ 2 diabetes inte var en allvarlig 

sjukdom. Den gick att leva med i många år utan att behöva göra någon förändring i 

sin livsstil. Personer tog illa vid sig av att ett negativt resultat av sitt p-glukosvärde 

då de själva ansåg sig leva hälsosamt (Levin-Zamir, et al., 2016). 

 

Att tillgodose hälsosam kost påverkades negativt om personerna var stressade, 

hade tråkigt eller umgicks med vänner. Sådana situationer ökade risken att de åt 



 

17 
 

mer fastän de inte var hungriga. De personer som genomförde hälsofrämjande 

åtgärder hade tendens till en bättre glukosnivå och viktnedgång vilket resulterade i 

ett bättre mående. Detta har lett till att de inte behövde använda lika mycket 

medicin som tidigare (Vluggen, Hoving, Schaper & de Vries, 2017). Personer 

upplevde ofta att det var deras eget fel om det uppstod problem med deras p-

glukos. Genom detta framkom vikten av självdisciplin och att känna sin kropp. 

Medvetenheten om vad som är rätt eller fel fanns men det brast i självkännedom 

och självdisciplinen. En del personer tyckte att det var svårt att följa 

rekommendationer avseende kosten då den ofta upplevdes tråkig (O’Brien, 

Rooyen & Ricks, 2015). 

 

Frestelsen av att inte äta sockerprodukter upplevdes som en stor utmaning för 

personer som försökte förändra sin hälsa (Li, Drury & Taylor, 2013). Mat med en 

hög socker- och fetthalt ansågs smakligare och mer lockande och det ledde till en 

minskad motivation till att upprätthålla en hälsosam livsstil (Levin-Zamir et al., 

2016). 

 

Det framkom skillnader mellan kostvanor hos personer i städer och på 

landsbygden. Invånare i städerna upplevde att ohälsosam kost gällde sötad och 

friterad mat och att en balanserad kost innehöll mat från flera livsmedelsgrupper. 

På landsbygden sågs sötad kost som ohälsosam, men det fanns inte samma 

tankesätt att äta utifrån specifika livsmedelsgrupper som det gjorde inne i städerna 

Det fanns en oro att sötpotatis var ett risklivsmedel då den kallas "sweet potato" 

och var deras basföda. Det sågs även som ett hinder att försöka välja bort mat som 

ansågs vara onyttig då det var den kosten som hade bäst smak. De viktigaste 

källorna till en god kost skulle innehålla salt, olja och socker. Ekonomin spelade 

också roll för invånarna på landsbygden då de inte hade pengar till att köpa 

kyckling, fisk och ägg. Att bo i stora familjer upplevdes också som ett hinder till 

att ha en balanserad kost då det blev fler personer som skulle ha mat (Mayega, 

Etajak, Rutebemberwa, Tomson & Kiguli, 2014). 
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Fysisk aktivitet 

Att bli diagnostiserad med typ 2 diabetes ökade medvetenheten hos drabbade 

personer avseende hur viktigt det var med hälsofrämjande åtgärder och vilken 

inverkan fysisk aktivitet har på kroppen. De insåg vad konsekvenserna av diabetes 

kunde leda till och var oroliga för att själva drabbas. Med oron för komplikationer 

förstod de att det behövdes mer kunskap kring sjukdomen och därmed en ökad 

förståelse hur fysisk aktivitet, kost och p-glukos hörde ihop (Herre, Graue, Hope 

Kolltveit & Gjengedal, 2015). 

 

Personer med typ 2 diabetes upplevde en hopplöshet till att förbättra sin hantering 

av sjukdomen. Flertalet har uttryckt att de upplevde att sjukdomen aldrig kommer 

upphöra samt att de saknat en medvetenhet om hur prognosen kommer förändras. 

Dessa faktorer försvårade genomförandet av hälsofrämjande åtgärder. Det 

upplevdes svårt att följa kostrekommendationer trots att de hade en tidigare 

kunskap om det. Trots detta hade många personer en framtidstro om att kunna 

förändra och hantera sin sjukdom självständigt genom en lämplig livsstil som 

innefattade mer motion samt en bättre kosthållning (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 

2017). Faktorer som påverkade den fysiska aktiviteten var att personerna ansåg att 

dåligt väder var en anledning till att inte motionera eller att de inte hade någon att 

motionera tillsammans med (Vluggen, Hoving, Schaper & de Vries, 2017). 

 

Kvinnors upplevelser avseende hälsofrämjande åtgärder 

Det framkom att kvinnor med typ 2 diabetes upplevde att det var viktigare att följa 

familjens traditioner kring mat än att tänka på att äta hälsosamt för sin egen skull. 

Många personer upplevde att familjemedlemmarna inte tyckte om diabeteskosten 

och därför slutade majoriteten av kvinnorna att laga den maten för att istället hålla 

ihop familjen och deras rutiner (Park & Wenzel, 2013). 

 

Kvinnor med typ 2 diabetes upplevde sig själva orättvist behandlade av livet och 

som ett offer av sjukdomen. Detta ledde till att de kände en oändlig kamp av de 

krav som fanns gällande hälsofrämjande åtgärder. Kvinnorna ansåg att en simpel 

sak som att äta tillsammans med en vän var tufft då vännen ville äta ohälsosam 

mat som den med typ 2 diabetes var medveten om att den borde undvika. En 
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kvinna i studien var uppgiven av att behöva leva på ett visst sätt. Det ledde till att 

kvinnan tappade motivation till att försöka genomföra en hälsofrämjande 

förändring (Ahlin & Billhult, 2012). Det var svårare för kvinnor än för män att 

förändra sin livsstil, detta för att det inte var lika accepterat att en kvinna 

prioriterade sig själv och sin egna hälsa i första hand. Kvinnan hade en stor social 

roll när det gällde matlagning (Levin-Zamir et al., 2016). 

 

Upplevelser av råd avseende hälsofrämjande åtgärder 

Information från hälso- och sjukvårdspersonal 

Den muntliga informationen som gavs från vårdpersonal till personer med typ 2 

diabetes beskrevs av personerna att den inte var anpassad till individen själv. Till 

större del handlade informationen mer om medicinering än samtal kring 

hälsofrämjande åtgärder. En deltagare ansåg att sjuksköterskan borde haft mod att 

fråga personerna med diabetes om deras resurser att hantera sjukdomen. En annan 

beskrev att denne kunde känna skuld om den inte kunde åstadkomma det 

sjuksköterskan visade och att den enda som kan beskyllas är personen själv då 

denne inte borde insjuknat i diabetes (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & 

Pietilä, 2013). Personer upplevde att vårdpersonal som kritiserade deras 

levnadssätt gav dem en insikt i vad som behövde förändras. De uppskattade att 

vårdpersonal var ärliga om när behovet av viktminskning fanns samt att det 

förklarades som åtgärd som gjorde framtiden ljus trots en typ 2 diabetesdiagnos 

(Wermeling et al., 2014). 

 

Att som patient få träffa vårdpersonal som informerade om riskfaktorer och 

komplikationer vid typ 2 diabetes upplevdes som ett uppvaknande (Wermeling et 

al., 2014). Genom olika tips från personer i samma situation eller från 

vårdpersonal utformades strategier för hur en balans kunde skapas. Balans och 

strategier handlade om att ta kontroll över sin sjukdom, att äta samma mat som 

tidigare fast i mindre portioner, äta regelbundet, utöva fysisk aktivitet i sin vardag 

samt att vara positiv till förändring (Carolan-Olah & Cassar, 2018). 

 

Att acceptera diagnosen sågs som en viktig del av livet gällande fortsatt hantering 

av sin sjukdom. Personer med en humoristisk syn på sitt liv hade lättare att klara 
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av sin nya livssituation. En annan person beskrev att motion, kost och 

medicinering var tre viktiga aspekter. Det fanns ett intresse kring att få mer 

kunskap om sin diabetessjukdom, lära sig mer kring egenvård för att själv kunna ta 

hand om sig. Personer med typ 2 diabetes var medvetna om olika strategier kring 

hälsofrämjande åtgärder, bland annat diverse aktiviteter, regelbunden fotvård och 

hälsosam kost (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2013). 

 

Stöd från närstående 

Personer med typ 2 diabetes upplevde råd och stöd från familj samt vänner som 

viktigt. Familjen och vännerna sågs som en betydelsefull del i att kunna förbättra 

personernas hälsa och typ 2 diabetessjukdom (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 

2017; Li, Drury & Taylor, 2013). Genom tips och råd från personer i samma 

situation eller från närstående skapades motivation till att ta kontroll över sin 

sjukdom samt göra förändringar vilket upplevdes svårare utan stöd (Carolan-Olah 

& Cassar, 2018). Det låg en stor vikt i att dela erfarenheter och nya rutiner i 

vardagen med varandra (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017). 

 

Upplevelser av grupputbildning 

För personer med typ 2 diabetes upplevdes grupputbildningar som positivt. Där 

kunde de träffa andra personer med samma sjukdom som befann sig i liknande 

sjukdomssituation. Personerna beskrev att de utbytte kunskap och erfarenheter 

med varandra som i längden visades vara av stor betydelse (Herre et al., 2015; 

Ljung, Olsson, Rask & Lindahl, 2012; Sukwatjanee et al., 2011). 

 

Personerna upplevde att de tidigare haft fokus på mat- och träningsvanor, men att 

genom grupputbildningen skapades en ny kunskap och medvetenhet angående 

hälsofrämjande åtgärder. Flera av deltagarna upplevde att genom att möta personer 

i samma situation blev det enklare att skapa en mer långsiktig och hållbar livsstil 

med hjälp av hälsofrämjande åtgärder. Genom att diskutera och ventilera tankar 

och kunskap med varandra så uppstod nya insikter om hur de kunde gå tillväga för 

att uppnå sina hälsomål. Majoriteten använde sig inte utav specifika hälsomål för 

att förbättra sin hälsa innan grupputbildningen. De fick tips om hur målen kunde 
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skapas och hur det kunde användas i förändringen av livsstilen (Ljung et al., 

2012).  

 

Individuell behandling upplevdes vara av stor vikt för att kunna skapa en 

hälsofrämjande åtgärd, trots detta blev vikten av att ta ett personligt ansvar över 

sin hälsa en genomgående faktor. En faktor som blev tydligare och tydligare under 

alla gruppträffar var självdisciplinen. Genom gruppträffarna ökades intresset för 

sin egen hälsa och intresset för skapandet av en förändring, det gav ny kunskap om 

varför kost och motion var bra för hälsan. Det ledde till mer motivation som 

behövdes för att kunna lyckas med förändringen. En positiv aspekt med 

gruppträffarna var att de beskrevs att med ökad träning och kostförändringar kunde 

resultat visas snabbt på kort tid. Personer som inte såg resultat lika snabbt som 

andra kunde uppleva gruppträffarna som någonting negativt. Detta för att de blev 

stressade av att det tog längre tid än vad de själva trodde det skulle ta. Det kunde 

även kännas som att det ena stunden gick lättare att förbättra sin situation och att 

det ibland blev mer motstånd när resultatet inte syntes direkt. Det skapades en 

känsla av stress att ena stunden uppleva att lyckas i sin förändring och i andra 

stunden inte. Personer upplevde att de innan gruppträffarna saknade en förståelse 

för vilken typ av hälsofrämjande åtgärd som behövde göras samt hur lång tid den 

kunde ta att skapa. Genom gruppträffarna skapades en förståelse för att detta var 

en livslång process och ingenting som kom av sig själv (Ljung et al., 2012). 

 

Deltagarna kände tillfredsställelse av att delta i en grupp och ha möjlighet att lära 

sig mer om sin diabetessjukdom samt hur hälsofrämjande åtgärder kunde bidra till 

en bättre hälsa. Deltagarna delade erfarenheter med varandra huruvida träning, 

kost och självbilden av sig själv påverkade deras vardagliga situation. Tillsammans 

gav de varandra inspiration som de själva tillförde till sin egen vardag 

(Sukwatjanee et al., 2011). Det ansågs betydelsefullt att delta i en grupp där 

deltagarna tillsammans fick kunskap om egenvård. I samtalsgrupperna gavs råd 

hur olika ingredienser och livsmedelsprodukter påverkade deras p-glukos. De fick 

praktiska tips att ta med sig kring hur måltider och storlek på portionerna skulle 

kunna sett ut (Herre et al., 2015). 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Personer med typ 2 diabetes hade kunskap och medvetenhet om vad som var rätt 

eller fel sätt att leva på relaterat till typ 2 diabetes. Kunskap fanns om vilken mat 

som var bra eller dålig och de vet att de borde utöva fysisk aktivet för att undvika 

komplikationer till följd typ 2 diabetes. Bristerna låg i att genomföra förändringar 

och införa hälsofrämjande åtgärder i sitt dagliga liv. 

 

Stödet från familj och vänner samt utbytet av kunskap hos personer i samma 

situation upplevde personer med typ 2 diabetes som en viktig faktor för att kunna 

genomföra förändring. Personer upplevde svårigheter att förändra rutiner inom 

familjen om de inte varit stöttande och involverade i förändringarna. 

Upplevelserna av grupputbildningar hos personer med typ 2 diabetes var att 

kunskapsutbyte med varandra skapade nya tankar och idéer kring förändringar i 

sitt liv. 

 

Resultatdiskussion 

Upplevelser avseende hälsofrämjande åtgärder 

I Carolan-Olah & Cassars (2018) studie upplevde personer att rekommendationer 

avseende kostförändring var svåra att följa. Lin, Anderson, Hagerty & Lee (2006) 

beskrev att det var svårt att bryta ett redan befintligt beteendemönster. Tankar 

väcks om hur personer med typ 2 diabetes och sjuksköterskan kan arbeta på bästa 

sätt för att kostrekommendationer ska följas samt hur ohälsosamma 

beteendemönster kan brytas för att ersättas med hälsosamma mönster (ibid). 

 

Zareban et al. (2014) menade att personer med typ 2 diabetes inte haft tillräckligt 

med kunskap för att kunna leva ett normalt liv trots sin sjukdom. Däremot har flera 

studier visat att personer med typ 2 diabetes hade kunskap om vad ett hälsosamt 

levnadssätt innebar (Lin, Anderson, Hagerty & Lee, 2006; O'Brien et al., 2015; 

Wermeling et al., 2014). Det som saknas är kunskap om hur de ska gå tillväga för 

att göra en förändring i sitt liv och det kan i sin tur påverka deras motivation till att 

ändra ohälsosamma vanor (ibid). Rosenbeck Minet, Lønvig, Henriksen & Wagner 

(2011) beskrev att personer som diagnostiserades med typ 2 diabetes måste göra 
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förändringar i sin livsstil. Många personer upplevde det svårt att genomföra dessa 

förändringar. Hos vissa krävdes mer förändring än hos andra, vilket också 

upplevdes som en svårighet (ibid). 

 

Tre studier (Ahlin & Billhult, 2012; Levin-Zamir et al., 2016; Park & Wenzel, 

2013) beskrev hur kvinnor hanterade sin typ 2 diabetes. Levin-Zamir et al., (2016) 

beskrev att kvinnor hade svårare att förändra sin livsstil för att det inte var lika 

godtagbart att en kvinna prioriterade sin egna hälsa före någon annan. De beskrev 

att flertalet av deltagarna inte såg diabetes som en allvarlig sjukdom (ibid). 

 

Många kvinnor upplevde att familjen var viktigare än sin egen sjukdom (Levin-

Zamir et al., 2016; Park & Wenzel, 2013). Detta framstår som att kvinnornas egna 

värdighet inte accepteras fullt ut. I artiklarna framstår inte kvinnans egna val som 

någonting annorlunda, utan ses som ett naturligt val (ibid). Enligt Barretts (2010) 

teori har kvinnorna gjort ett aktivt val genom att prioritera sin familj före sig själv. 

Kvinnornas hälsa och välmående avseende deras typ 2 diabetes bortprioriterades i 

länder som Israel och Sydkorea relaterat till olika traditioner (Levin-Zamir et al., 

2016 & Park & Wenzel, 2013). Därmed ses inte deras behov som lika viktigt för 

att de är kvinnor som ska sköta hushållet samt tillgodose sina familjers behov 

(ibid). 

 

Vluggen et al. (2017) beskrev i sin artikel att personer var medvetna om att en 

livsstil som innebar mer motion var positivt för att kunna hantera och förändra sin 

sjukdom på egen hand. Socialstyrelsen (2017) skriver att fysisk aktivitet är en 

resurs som inte utnyttjas fullt ut. Vid råd om fysisk aktivitet till en person med typ 

2 diabetes är individanpassad information avseende den ökade risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar en förutsättning (ibid). 

 

Upplevelser avseende råd från vårdpersonal, stöd från närstående & 

grupputbildning 

Att leva med typ 2 diabetes underlättade om närstående involverades i att vara 

delaktiga i oron och erfarenheterna kring sjukdomen. Det krävdes att personen 

med sjukdomen lyssnade på tips och råd från närstående (Albarran, Ballestreos, 
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Morales & Ortega, 2005). Genom att dela erfarenheter och tankar kring oron som 

uppstår blir det lättare att genomföra förändringar när närstående ges möjlighet att 

vara delaktig (ibid). 

 

Pham & Ziegert, (2016) skrev att sjuksköterskan hade en viktig funktion kring 

undervisning om hälsofrämjande råd vid typ 2 diabetes samt att informera om 

patientgrupper. Sjuksköterskan bör ge personen stöd och råd på en nivå som passar 

den enskilde individen och försöka motivera denne till att delta i patientgrupper 

(ibid). Ljung et al., (2012) och Sukwatjanee et al., (2011) beskrev positiva aspekter 

med grupputbildning för personer med typ 2 diabetes. Att grupputbildningar finns 

och fångar upp de personer som behöver hjälp att hitta en väg till förändring är 

betydelsefullt (ibid). 

 

Det krävdes motivation för att skapa en beteendeförändring. Många personer 

upplevde att de saknade motivation till att genomföra de hälsoförändringar som 

behövdes för en hälsosam livsstil. Detta på grund av att det många gånger har 

upplevts som att det saknades stöd från anhöriga och andra personer i deras 

omgivning (Linmans, Knottenus & Spigt, 2015). Flertalet artiklar berörde att 

personer med typ 2 diabetes behövde stöd från anhöriga för att kunna hantera sin 

sjukdom (Abreu, Nunes, Taylor & Silva, 2017; Carolan-Olah & Cassar, 2018; Li, 

Drury & Taylor, 2013). 

 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering [SBU] (2009) beskriver att 

det är viktigt för personer med typ 2 diabetes att få möjlighet att delta i 

grupputbildning. Detta trots att det blir en högre kostnad för grupputbildning 

jämfört med individuell utbildning, vilket framgångsrika resultat avseende ett 

sjunkande HbA1c-värde har visat. Grupputbildningar bör därför prioriteras för 

personer med typ 2 diabetes. Därför är det viktigt att bekosta grupputbildning då 

kostnaden i det längre perspektivet blir lägre genom att kunna undvika 

diabeteskomplikationer (ibid). 

 

Herre et al. (2015) beskrev att personerna behövde få mer kunskap om sin diabetes 

för att lättare kunna hantera och vara förberedd på eventuella komplikationer som 
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kunde uppstå. Wermeling et al. (2014) antydde att oavsett vad för råd vårdpersonal 

gav så saknade personerna den disciplin som krävdes för att ändra sin livsstil. 

Halkoaho et al. (2013) menade att den information som personerna fick från 

vårdpersonal inte var individanpassad och inte handlade om det personen behövde 

för att göra en förändring. Därmed tillgodosågs inte empowerment då 

informationen som gavs till personen inte var individanpassad eller tog hänsyn till 

dennes behov (ibid). Som sjuksköterska är det viktigt att information 

individanpassas och utgår från vad personen behöver. Elizabeth Barrett (2010) 

menar i sin teori att det är viktigt att personen själv bestämmer och har power i sitt 

liv. De fyra aspekterna Barrett (2010) beskriver är medvetenhet, valmöjlighet, 

förmåga att agera avsiktligt och engagemang i att skapa en förändring. Dessa 

aspekter kan kopplas till typ 2 diabetes då personerna behöver en medvetenhet 

kring sin sjukdom för att ha en valmöjlighet. De behöver valmöjligheter för att 

kunna agera i olika situationer samt att de behöver engagemang för att agera för att 

en förändring ska kunna ske. Begreppet power-as-freedom av (Barrett, 2010) 

betyder att personen har valmöjlighet att välja riktning i sitt liv och vilka beslut 

som ska tas. Olika valmöjligheter inom diabetesvården kan påverka 

livssituationen. Antingen väljer personen att tillgodose hälsofrämjande åtgärder 

eller inte (ibid). Typ 2 diabetes är en allvarlig sjukdom och om personen med 

sjukdomen inte tillgodoser hälsofrämjande åtgärder kan det leda till allvarliga 

komplikationer och en för tidig död (Socialstyrelsen, 2017). 

 

Anderson & Funnell (2010) diskuterade kring begreppet empowerment att det var 

personen själv som skulle ta beslut i sitt liv avseende sitt välbefinnande. 

Personerna skulle ges den hjälp som krävdes för att själva förstå vad för förändring 

som behövde göras. Det var personen själv som skulle ha kontroll över sina val i 

vardagen och den som var ansvarig beroende på vad de valde att göra. I två studier 

(Abreu et al., 2017; Carolan-Olah & Cassar, 2018) framkom det att de personer 

som fått tips och inspiration från personer med typ 2 diabetes och vårdpersonal, 

fick mer motivation till att göra en förändring samt ta kontrollen över sin typ 2 

diabetes. Personerna själva har ett stort ansvar kring sin situation, dock är det 

viktigt att de ges den hjälp som behövs för att kunna leva ett bra liv fastän de har 

typ 2 diabetes (ibid). 
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Metoddiskussion 

Denna litteraturöversikt inkluderade kvalitativa vetenskapliga artiklar med 

undantag av en artikel som var mixed method. Artikeln togs med då den bedömdes 

vara av hög validitet med resultat som besvarade syftet. Kvalitativa artiklar 

inkluderades då litteraturöversiktens syfte var att beskriva upplevelser. Vid 

litteratursökningen hittades en artikel som publicerades innan 2007. Den innehöll 

resultat som ansågs tillföra viktig information samt besvarade syftet och inkluderas 

i resultatet. Resultatet som togs fram var artiklar från hela världen. Spridningen av 

studiernas ursprung sågs inte som någon nackdel. Eftersom flera studier var 

utförda i flera olika länder fick resultatet ett större globalt perspektiv. 

 

För artikelsökning har tre databaser använts, Cinahl som är en specialdatabas inom 

omvårdnad, PubMed en medicinsk databas och Web of Science som är en 

citeringsdatabas. Att använda fler databaser gav en större bredd av sökmöjligheter 

och större chans att få fram fler artiklar som besvarade syftet. 

 

Kvalitén på artiklarna var efter kvalitetsgranskning mellan 72–96 %, det bedömdes 

vara godtagbart för att kunna inkluderas. Kvalitetsgranskning genomfördes 

gemensamt vilket stärkte validiteten i denna litteraturöversikt. Artiklarna som 

valdes ut bidrog med olika mycket resultat och alla artiklar besvarade 

litteraturöversiktens syfte. Kvalitetsgranskningen genomfördes med hjälp av en 

mall (bilaga 2) för att alla artiklar skulle bedömas efter samma kriterier. Analys 

och tolkning av artiklarna baserades på egna uppfattningar och garanterar inte att 

andra läsare kommer fram till samma resultat. Det har varit en fördel att vara två 

stycken som läst och tolkat artiklarna, på det viset stärktes analysen då chansen att 

se det viktiga och tolka artikeln rätt ökade. 

 

En svårighet som upplevts var att vissa artiklar varit skrivna med avancerade 

facktermer på engelska som ibland var svår att förstå samt översätta. Detta sågs 

som en nackdel då resultatet riskerade att inte bli korrekt översatt. Till översättning 

har ett svensk-engelskt lexikon använts för att översätta ord samt 

översättningssidor på internet som Google Translate och Tyda. Tillsammans har 
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olika översättningar diskuterats och jämförts för att skapa en trovärdig och enhetlig 

översättning av artiklarna. 

 

Etikdiskussion 

Artiklarna som inkluderades var godkända av en etisk kommitté. Deltagarna i 

inkluderade artiklar har inte farit illa, inte blivit tvingade till att deltaga och hade 

när som helst fått avbryta sitt deltagande (Medicinska forskningsrådet, 2003). 

Under arbetes gång har det strävats efter att inte förvränga någon fakta. 

När det har varit svårt att förstå vissa artiklar har en diskussion förts tillsammans 

om artikelns innehåll för att inte förvränga några etiska tankar. Det har inte 

förekommit fördomar eller särbehandling av framtagna fakta eller personer som 

ingått i inkluderade studier. 

 

Klinisk betydelse för samhället 

Antalet personer med typ 2 diabetes ökar globalt. Att tillämpa hälsofrämjande 

åtgärder som bättre kosthållning och mer motion kan medföra att risken för att 

komplikationer uppstår undviks hos personer med typ 2 diabetes och därmed 

förbättrar hälsan. Personer med typ 2 diabetes upplever svårigheter att genomföra 

hälsofrämjande åtgärder som kost- och motionsvanor. Litteraturöversikten visar att 

många personer har ett behov av att få stöd från sina närstående för att en 

förändring skall kunna ske. 

 

Information och hälsofrämjande åtgärder för en person med typ 2 diabetes bör 

individualiseras och anpassas individuellt. Sjuksköterskan kan motivera personen 

till att genomföra hälsofrämjande åtgärder och informera personer om fördelar 

med grupputbildningar. Grupputbildningar bör användas mer trots att det är en 

högre kostnad då det har visat positiva resultat i form av ett lägre HbA1c-värde. 

 

Slutsats 

Personer med typ 2 diabetes har behov av stöd från olika parter för att 

hälsofrämjande åtgärder ska kunna genomföras. Att förändra sina kost- och fysiska 

aktivitetsvanor har ibland upplevts svårt. Med stöd från hälso- och sjukvård, 

närstående och grupputbildningar kan strategier för hälsofrämjande förändringar 
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skapas. Genom att möta personer i samma situation kan personer med typ 2 

diabetes få ett positivt kunskapsutbyte. 

 

Förslag till vidare forskning 

Förslag till vidare forskning bör beröra de problem och brister som 

litteraturöversikten visat. Att bedriva forskning på vad en person med typ 2 

diabetes önskar bör prioriteras. En kartläggning bör genomföras över vad som 

uppskattas från personernas synvinkel och på vilket sätt de upplever det svårt att 

genomföra hälsofrämjande åtgärder och varför det brister i genomförandet. 
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Bilaga 1 – Sökstrategi av utvalda artiklar i resultatet 

DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR URVAL EFTER 
LÄSTA TITLAR 

URVAL EFTER 
LÄSTA ABSTRAKT 

UTVALDA ARTIKLAR 

Cinahl Type 2 diabetes AND 

education AND patient 

AND health promotion 

89 89 4 1 

Cinahl Type 2 diabetes AND 

health promotion AND 

experience AND self-

management NOT type 1 

diabetes 

5 5 1 1 

Cinahl Type 2 diabetes AND 

health promotion AND 

patient perspective NOT 

education 

9 9 2 1 

Cinahl Type 2 diabetes AND 

self-management AND 

patient view 

42 20 4 1 

Cinahl Diabetes type 2 AND 

lifestyle AND health 

promotion AND self 

management 

11 3 2 1 

Cinahl Type 2 diabetes AND 

lifestyle AND experience 

47 10 2 1 

Cinahl Self-Care AND type 2 

diabetes AND health 

NOT type 1 diabetes 

AND experience 

98 11 6 3 

  



 

 
 

DATABAS SÖKORD ANTAL TRÄFFAR URVAL EFTER 
LÄSTA TITLAR 

URVAL EFTER 
LÄSTA ABSTRAKT 

UTVALDA ARTIKLAR 

Pubmed Type 2 diabetes AND 

health promotion AND 

experience 

88 30 10 1 

Pubmed Self-care AND type 2 

diabetes AND lifestyle 

NOT type 1 diabetes 

AND experience 

56 8 4 1 

PubMed Type 2 diabetes AND 

knowledge AND self-

management AND focus 

group 

96 10 3 1 

Pubmed Type 2 diabetes AND 

Self AND promotion 

AND health NOT type 1 

diabetes 

27 5 3 1 

PubMed Diabetes type 2 AND 

health promotion AND 

perception NOT 

prediabetes 

43 12 4 1 

Web of Science Self-Care AND type 2 

diabetes AND health 

AND experience NOT 

type 1 diabetes 

86 14 4 1 



 

 
 

Bilaga 2 – Granskningsmall för kvantitativa- och kvalitativa 
artiklar 
Granskningsmall för kvantitativa artiklar 
 

 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 frågeställningarna tydligt formulerade?   
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.  Finns populationen beskriven?   
15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   
16.  Anges bortfallets storlek?   
17.  Kan bortfallet accepteras?   
18.  Anges var studien genomfördes?   
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?   

Summa    
 

Maxpoäng: 29 

Erhållen poäng: ? 

Kvalitet: 

Låg 60 % - 69 %  

Medel 70 % - 79 %  

Hög 80 % - 100 %  



 

 
 

Granskningsmall för kvalitativa artiklar 
 

 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 60 % - 69 %  

Medel 70 % - 79 %  

Hög 80 % - 100 %  

  



 

 
 

Bilaga 3 – Sammanställning av artiklar 

FÖRFATTARE 
ÅR 
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE 
 

RESULTAT KVALITETS-
GRAD 

Abreu, Nunes, Taylor & 

Silva 

2017 
Portugal 

Distributed health literacy 

among people living with 

type 2 diabetes in portugal: 

Defining levels of 

awareness and support 

Syftet var att undersöka 

hur sociala medier och 

egna upplevelser påverkar 

hälsa. 

Kvalitativ design 

Semistrukturerade 

intervjuer. Data 

insamlad via ”McGill 

Illness Narrative 

Interview” 

n = 26  Resultat bestod av tre teman: hantering 

av sjukdomen, självhanteringsförmåga 

och hälsosupport. Det som framkom var 

att personer var i olika behov av stöd på 

olika vis. 

Medel 

72 % 

Ahlin & Billhult 

2012 

Sverige 

Lifestyle changes: A 

continuos, inner struggle for 

women with type 2 

diabetes: A qualitative 

study 

Beskriva hur kvinnor 

hanterar nödvändiga 

livsstilsförändringar på 

grund av en kronisk 

sjukdom. 

Kvalitativ design  

Intervjustudie 

 

n = 10 kvinnor  Många kvinnor kände sig orättvist 

behandlade av att få denna sjukdom och 

ser sig själva som offer. Det upplevdes 

som en ständig kamp vid måltid med 

vänner att tvingas välja någonting annat 

och att inte kunna dela då vännen inte 

ville äta "diabeteskost". 

Hög 

84 %  

 

Carolan-Olah & Cassar 

2018 

Australiten 

Tge experiences of older 

italian migrants with type 2 

diabetes: a qualitative study 

Syftet var att undersöka 

erfarenheten av att leva 

med diabetes och vilka 

faktorer som kan påverka 

sjukdomen genom att 

hämma eller underlätta. 

Kvalitativ design 

Fokusgrupper.  

Deltagarna fick lämna 

en intresseanmälan 

som låg i väntrummet 

hos läkaren 

n = 13 Resultatet som framkom var att det var 

fem teman som uppstod och som 

spelade stor roll. Dessa teman var: 

värdet av hälsan, hur diabetes kan 

påverka, att skapa förändringar, 

hanteringen av diabetes samt 

möjligheten till information och tjänster. 

Hög 

80 % 

Halkoaho, Kangasniemi, 

Niinimäki & Pietilä 

2013 

Finland 

Type 2 diabetes patients’ 

perceptions about 

counselling elicited by 

interview: is it time for a 

more health-oriented 

approach?  

Beskriva perspektiv hos 

patienter med diabetes 

kring hantering, resurser 

och erfarenhet av 

rådgivning från 

sjuksköterskor. 

Kvalitativ design 

Beskrivande 

intervjumetod, med 

semistrukturerade 

frågor 

n = 15 (sex 

kvinnor & nio 

män) 

Patienterna ansåg att deras hantering av 

sin diabetes var acceptabel och 

hälsofrämjande. Patienterna tyckte 

främst att sjuksköterskans rådgivning 

handlade om medicinering. 

Sjuksköterskor som vårdar 

diabetespatienter bör få utbildning 

gällande hälsofrämjande åtgärder för att 

ge personen en mer täckande 

vägledning.  

Hög 

88 % 

 



 

 
 

FÖRFATTARE 
ÅR 
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE RESULTAT KVALITETS-
GRAD 

Herre, Graue, Hope 

Kolltveit & Gjengedal 

2015 

Norge 

 

Experience of knowledge and 

skills that are essential in self-

managing a chronic condition: a 

focus group study among people 

with type 2 diabetes  

Att få ny kunskap om hur 

personer upplever 

deltagandet i en 

självhanteringsgrupp för 

personer med typ 2 

diabetes. 

Kvalitativ design 

Fem fokusgrupper 

med systematisk 

kodade data 

n = 22 (elva 

kvinnor & elva 

män) 

Deltagarna fick ny och specifik 

kunskap genom att delta i en grupp. 

De fick en större medvetenhet att 

diabetes är en allvarlig sjukdom som 

de behöver ta på större allvar. Det 

upplevdes positivt att delta i en grupp 

då de fick lära av andra som de delar 

sjukdomen med.  

Hög 

96 % 

Levin-Zamir et al. 

2016 

Israel 

The use of focus groups as a basis 

for planning and implementing 

culturally appropriate health 

among people with diabetes in the 

arab community  

Identifiera upplevda 

hinder vid glukoskontroll 

bland arabisk befolkning i 

Israel. 

Kvalitativ design  

Fokusgrupper  

n = 20 (tio 

patienter & tio 

hälsovårds-

personal) 

Många av patienterna ansåg inte att 

diabetes var en allvarlig sjukdom och 

att den går att leva med i många år 

utan behöva ändra på sin livsstil, det 

räckte att lämna sin hälsa till ödet. För 

kvinnor ansågs det svårare att 

prioritera sin hälsa och sig själv. Det 

var svårt att tillgodose nyttig mat då 

fett- och sockerrika måltider ansågs 

mer lockande. Kvinnor med diabetes 

som lagade en måltid till familjen och 

en annan till sig själv dömdes som 

utanför av familj och vänner. 

Hög 

88 % 

Li, Drury & Taylor 

2013 

Singapore 

 

Diabetes is nothing: The 

experience of older singaporean 

women living and coping with 

type 2 diabetes 

Syftet var att beskriva 

erfarenheterna av hur 

kvinnor med typ 2 

diabetes i Singapore 

hanterar sin sjukdom. 

Kvalitativ design 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n = 10 Resultatet visade tre teman: att leva 

med diabetes, hur diabetes hanteras 

och egenvård vid diabetes. Det 

framkom att många kvinnor som lever 

med diabetes upplever problem med 

hanteringen av sjukdomen. 

Hög 

80 % 

  



 

 
 

       

 

  

FÖRFATTARE 
ÅR 
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE RESULTAT KVALITETS-
GRAD 

Lin et al.  

2006 
Taiwan  

Diabetes self-management 

experience: a focus group study 

of Taiwanese patients with type 

2 diabetes   

Syftet med denna studie 

var att undersöka hur 

personer med typ 2 

diabetes från Taiwan 

upplevde olika strategier 

för att hantera sin 

sjukdom. 

Kvalitativ 

design 

Fokusgrupper 

n = 41 (19 

kvinnor & 22 

män) 

 

Resultatet som framkom delades in i tre 

delar: sjukdomens inverkan, 

självregleringsprocess och 

omvandlingsprocess. Dessa tre delar visade 

personens självständighet r/t sin sjukdom, 

speglade den sociokulturella miljö & 

erfarenhet som de levde i. Vikten i att förstå 

hur sjukdomens betydelse kan bidra till 

utveckling av personliga insatser och behov 

framkom också. 

Medel 

76 % 

Ljung, Olsson, Rask, & 

Lindahl 

2012 

Sverige 

Patient experiences of a theory-

based lifestyle-focused group 

treatment in the prevention of 

cardiovascular diseases and 

type 2 diabetes.   

Studiens syfte var att 

undersöka hur patienter 

upplever livstilssinriktad 

gruppbehandling i 

förebyggande syfte för 

hjärt-kärlsjukdomar och 

typ2 diabetes. 

Kvalitativ 

design 
Intervjumetod 

n = 19 Studiens resultat visade att patienter som 

ingick i gruppbehandlingen utvecklade en 

process inom sig själv som handlade om 

ökad förståelse för att han hand om sin 

hälsa. Detta genom att gruppträffarna 

resulterade i kunskapsutbyte som skapade 

en bättre kompetens hos deltagarna. 

Hög 

84 % 

Mayega, Etajak, 

Rutebemberwa, Tomson 

& Kiguli 

2014 

Uganda 

 

'Change means sacrificing a 

good life': perceptions about 

severity of type 2 diabetes and 

preventive lifestyles among 

peoplde afflicted or at high risk 

of type 2 diabetes in Iganda 

Uganda  

Syftet var att beskriva 

svårighetsgraden av typ 2 

diabetes och synpunkter 

av den rekommenderade 

livsstilen hos personer 

med diabetes eller hög 

risk för diabetes. 

Kvalitativ 

design 

Tolv 

fokusgrupper 

med 8 st. i varje 

grupp 

n = 96 Resultatet visade att diabetes uppfattades 

som en allvarlig sjukdom. Sjukdomens 

obotlighet och hälsoeffekter oroade 

deltagarna. Personer med diabetes såg 

fetma som en sjukdom medan de utan 

diabetes såg fetma som "framgång". 

Deltagarna var villiga att ändra på sin 

livsstil, dock såg de många hinder för att 

inte kunna göra det. 

Hög 

92 % 



 

 
 

FÖRFATTARE 
ÅR 
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE RESULTAT KVALITETS-
GRAD 
 
 

O’Brien, Rooyen & 

Ricks 

2015 

Sydafrika 

 

Self-management 

experiences of persons 

living with diabetes mellitus 

type 2 

Beskriva 

erfarenheter/upplevels

er hos personer med 

typ diabetes relaterat 

till självkännedom. 

Kvalitativ design 

Semistrukturerad 

individuell intervju 

n = 19 (13 

kvinnor & sex 

män) 

 

Resultatet visade att de som diagnostiserats 

med typ 2 diabetes ska ta ledarrollen över 

situationen. Patientutbildningsprocessen bör 

innehålla mer support avseende 

livsstilsförändring. 

Hög 

84 % 

Park & Wenzel 

2013 

Sydkorea 

Experience of social role 

strain in Korean women 

with type 2 diabetes 

Syfte var att utöka 

förståelsen för sociala 

aspekter inom 

diabetesvård hos 

koreanska 

medelålders kvinnor. 

Kvalitativ design 

Djupintervju 

n = 10 I resultatet framkom det att många kvinnor 

avsätter sig själva och sin egna hälsa för att ta 

hand om andra istället. Andras personers 

behov sattes alltid i första hand. 

Hög 

84 % 

Sukwatjanee et al. 

2011 
Thailand 

 

Benefits of a self-help 

group for rural thai elders 

with type-2 diabetes  

Syftet var att få ökad 

förståelse, hos äldre 

thailändska invånare 

med typ 2 diabetes 

gällande 

gruppbehandling. 

Kvalitativ & 

kvantitativ 

Kvalitativ: 

diskussion och 

observation i grupp. 

Kvantitativ: fråge-

formulär och p-

glukoskontroll 

n = 20 

 

Resultatet visade att deltagarna i studien 

upplevde tillfredsställelse av att delta i en 

gruppbehandling. De fick stöd av varandra 

och lärde känna sig själva bättre. 

Hög 

92 % 

  



 

 
 

FÖRFATTARE 
ÅR  
LAND 

TITEL SYFTE DESIGN 
METOD 

DELTAGARE 
 

RESULTAT KVALITETS-
GRAD 

Vluggen, Hoving, 

Schaper & de Vries 

2017 

Nederländerna 

Exploring beliefs on 

diabetes treatment 

adherence among Dutch 

type 2 patients and 

healthcare providers 

Syftet var att undersöka hur 

behandlingsfaktorer tillämpas 

samt personliga åsikter om 

typ 2 diabetes behandling 

avseende hälsosam livsstil 

och farmakoterapi i diabetes-

rådgivning. 

Kvalitativ design 

Semistrukturerade 

intervjuer 

n = 19 (tio män & 

nio kvinnor) 

Många patienter kom till sin 

rådgivningstid oförberedda. De hade 

även svårt att se någon målsättning då 

deltagarna tyckte att det var 

vårdpersonalen som skulle sätta 

målen. I resultat tas patienternas 

åsikter om bland annat 

diabetesrådgivning, målsättning, 

delaktighet samt motiverande och 

medvetna övertygelser upp. 

Hög 

88 % 

Wermeling et al. 

2014 

Tyskland 

Type 2 diabetes patients 

perspectives on lifestyle 

counselling and weight 

management in general 

practice: a qualitative study 

Syftet var att undersöka 

erfarenheterna hos personer 

med typ2 diabetes som fått 

råd om livsstil och hur dessa 

efterföljs. 

Kvalitativ design 

Beskrivande 

intervjuer 

n = 35 (16 

kvinnor & 15 

män) 

Resultatet delas in i tre kategorier: 

svårigheter med egenvård, 

livsstilsrådgivning samt 

dietistrekommendationer. Detta visade 

att många personer hade god 

förståelse om att viktminskning är bra. 

Problemet är att få rutin i det dagliga 

livet på förändringar som gynnar 

sjukdomen. 

Medel 

76 % 

 



 

 
 

 


