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Sammanfattning 

Syfte: Att undersöka patienters upplevelser av livskvalitet vid nydiagnostiserad typ 

2 Diabetes Mellitus. 

Metod: En empirisk studie med en kvalitativ ansats som innefattade tio deltagare 

med nydiagnostiserad typ 2 Diabetes Mellitus. Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes utifrån en intervjuguide där insamlad data analyserades med 

kvalitativ manifest innehållsanalys.  

Resultat: Studien resulterade i fyra huvudkategorier och tio subkategorier. 

Upplevelsen av att få ett diagnosbesked varierade mellan deltagarna, för vissa 

deltagarna var beskedet inte förvånande medan andra upplevde känslor av chock 

och förnekelse. Deltagarna upplevde positiva förändringar, exempelvis 

viktnedgång och förbättrad hälsa men även negativa förändringar, exempelvis att 

vara beroende av läkemedel. Vissa upplevde ingen förändring alls. Typ 2 Diabetes 

Mellitus påverkade inte deltagarnas fysiska eller psykiska hälsa i de flesta fall. 

Deltagarna ansåg det som viktig att få stöd från både omgivningen och hälso- och 

sjukvården. 

Konklusion: Känslorna över ett diagnosbesked kunde variera men upplevelsen av 

livskvalitet påverkades inte av Typ 2 Diabetes Mellitus i de flesta fall i studien. 

Patientens inställning till att leva med Typ 2 Diabetes Mellitus inverkade på 

förmågan till att utföra egenvård, och distriktsköterskans stöd och engagemang 

ansågs vara betydelsefullt i sjukdomsprocessen.  

 

Nyckelord: Distriktsköterska, Kvalitativ, Livskvalité, Typ 2 Diabetes Mellitus, 

Upplevelse.



 

 

 

Abstract 

Aim: To examine patients’ experiences of the quality of life in newly-diagnosed 

type 2 Diabetes Mellitus.  

Method: An empirical study with a qualitative approach that included ten 

participants with newly diagnosed type 2 Diabetes Mellitus. Semi-structured 

interviews were conducted on the basis of an interview-guide and the collected 

data was analyzed using qualitative manifest content analysis.  

Results: The study resulted in four main categories and ten subcategories. The 

experience of receiving a diagnosis varied between the participants, some 

participants did not experience the news as surprising, while others experienced 

feelings of shock and denial.  The participants experienced positive changes,  

for example weight loss and improved health but also negative changes, such as 

being dependent of medicine. Some participants experienced no change at all. 

Type 2 Diabetes Mellitus did not affect the participants’ physical and mental 

health. The participants considered it important to get support from both 

surrounding people and health care. 

Conclusion: The feelings of a diagnosis could vary but the experience of quality 

of life is not affected by Type 2 Diabetes Mellitus in most cases in the study. The 

patient's attitude to living with Type 2 Diabetes Mellitus affects the ability to 

perform self-care, and the district nurse support and involvement is considered to 

be important in the process of the disease. 

 

Keywords: District nurse, Experience, Type 2 Diabetes Mellitus, Qualitative, 

Quality of life.
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Bakgrund 

Diabetes är en kronisk folkhälsosjukdom (Nationella Diabetes Registret [NDR], 

2015). Den uppskattade globala förekomsten av diabetes år 2014 beräknades till 

nio procent. Förekomsten av diabetes globalt förväntas öka framöver och beräknas 

att år 2030 vara den sjunde största dödsorsaken (World Health Organization 

[WHO], 2015). Diabetes är vanligast förekommande, globalt sett, i åldrarna 40-59 

år och denna åldersgrupp beräknas fortsatt vara den vanligaste även år 2030 

(Whiting, Guariguata, Weil & Shaw, 2011). I Sverige uppskattas omkring fyra 

procent av befolkningen att lida av diabetes varav cirka 90 procent av dessa har 

typ 2 Diabetes Mellitus [T2DM] (NDR, 2015).  

  

Det finns olika typer av diabetes där de två vanligaste är typ 1 Diabetes Mellitus 

[T1DM] och T2DM. T1DM är en autoimmun sjukdom som orsakas av 

hyperglykemi (förhöjt blodsocker) som uppstår vid total avsaknad av 

insulinhormonet som produceras i bukspottskörteln och kräver livslång 

insulinbehandling.  T2DM kännetecknas som hyperglykemi som orsakas av 

bristande insulinproduktion samt insulinresistens i kroppen. Diabetes kan även 

uppkomma i samband med graviditeter, så kallad graviditetsdiabetes (WHO, 

2016).  

 

Typ 2 Diabetes Mellitus 

Definitionen av T2DM är faste-plasmaglukos ≥ 7,0 mmol/ml, varav minst två 

förhöjda värden skall ha registrerats för att få diagnosen, eller venös plasmaglukos 

två timmar efter intag av 75 g oral glukosbelastning ≥ 11,0 mmol/ml. T2DM kan 

även mätas utifrån HbA1c vilket är glukos som binder sig till hemoglobin (protein 

som transporterar syre i röda blodkroppar) i kroppen (Statens Beredning för 

Medicinsk Utvärdering [SBU], 2009). HbA1c avspeglar den genomsnittliga 

plasmaglukosnivån under 6-10 veckor där målet är riktvärden mellan 52-70 

mmol/mol (Socialstyrelsen, 2014). Sjukdomen är associerad med nedsatt fysisk 

aktivitet, ohälsosamt matintag samt fetma. Ytterligare riskfaktorer som är 

bidragande faktorer till utveckling av T2DM är rökning, ärftlighet (NDR, 2015), 

samt hypertoni och hög ålder (SBU, 2010).  

 



 

2 
 

Symptom vid T2DM är polydipsi (ökad törst), polyuri (täta urinträngningar), 

viktförlust, trötthet, koncentrationssvårigheter (International Diabetes Federation 

[IDF], 2015). Polyphagi (hungerkänsla), stickningar eller domningar i 

extremiteter, dimsyn samt återkommande infektioner är ytterligare symptom till 

sjukdomen (WHO, 2016). Patientens symptom kan dock variera i grad, där vissa 

upplever färre symptom eller symptomfrihet (IDF, 2015; Socialstyrelsen, 2010; 

WHO, 2016). 

 

Diabetes har en stark påverkan på kroppen och kan leda till allvarliga 

komplikationer, framför allt på mikrovaskulär (små blodkärl) och makrovaskulär 

(stora blodkärl) nivå (Socialstyrelsen, 2014). Synskador, njurskador, nervskador 

samt hjärtkärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt och åderförkalkning är vanligt 

förekommande komplikationer som följd av sjukdomen (Ha, Hu, Petrini & 

McCoy, 2014; Socialstyrelsen, 2014). T2DM försämrar även sårläkningen, där 

fotsår ses som en vanligt förekommande komplikation (SBU, 2014). Tidigare 

forskning visar även att kroppens muskelmassa minskar avsevärt som en följd av 

sjukdomen, framförallt i de fall där patienten är äldre och har en odiagnostiserad 

diabetes (Park et al., 2009). Patienter med diabetes har en högre dödlighet än 

övriga invånare på grund av den ökade risken för hjärt-kärl sjukdomar 

(Socialstyrelsen, 2014). 

 

Det övergripande målet med behandling för T2DM är att normalisera 

blodsockernivån i kroppen (WHO, 2016) där livsstilsförändringar såsom 

förändrade kostvanor och ökad fysisk aktivitet ses som det första alternativet i 

behandlingen. En ökad fysisk aktivitet kan motverka mortaliteten hos patienterna 

(NDR, 2015). Även rökstopp påverkar utgången på sjukdomsförloppet till det 

positiva (IDF, 2015; SBU, 2010). Dessa livsstilsförändringar i kombination med 

det perorala läkemedlet Metformin, som ökar känsligheten för insulin i kroppen, är 

nästa steg i behandlingen då inte livsstilsförändringar räcker till. När annan terapi 

inte uppfyller målet för glukosnivån är tidigt insättande av andra läkemedel som 

insulin samt sulfonureider och repaglinider, som genom stimulering av 

insulinfrisättningen i kroppen, utgör ett effektivt behandlingssätt (Socialstyrelsen, 

2014). 
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Livskvalitet 

Livskvalitet kan definieras som varje enskild individs egen uppfattning om sin 

ställning i livet utifrån den kultur och det värdesammanhang individen befinner sig 

i, gällande mål, förväntningar, normer och intressen. Livskvaliteten påverkas av 

fysisk hälsa som innefattar smärta, obehag, sömn och vila samt ork och utmattning, 

psykisk hälsa som inbegriper kroppsuppfattning och utseende, självförtroende, att 

tänka och lära samt positiva och negativa känslor, sociala förhållanden som 

inkluderar personliga relationer och socialt stöd, livsmiljö som innefattar frihet, 

kvalitet och tillgänglighet av hälso- och sjukvård, samt självständighetsnivå som 

innefattar mobilitet, dagliga aktiviteter, arbetsförmåga, beroende av läkemedel och 

medicinska hjälpmedel (WHO, 1997).  

 

Patienters upplevelser av livskvalitet 

Enligt tidigare forskning försämrar T2DM livskvaliteten hos patienter, faktorer 

som bidrar till lägre livskvalitet hos patienter med T2DM är hög ålder, pågående 

insulinbehandling, kvinnligt kön, övervikt samt diabeteskomplikationer. Allra 

lägst livskvalitet upplever de patienter med makrovaskulära och mikrovaskulära 

komplikationer medan de patienter som är komplikationsfria upplever högst 

livskvalitet (Redekop et al., 2002). Dock visar annan forskning att äldre patienter 

upplever en högre livskvalitet än yngre patienter med T2DM (Chung, Cho, Chung 

& Chung, 2012). 

 

Diabetes påverkar inte bara psykisk och fysisk hälsa utan bidrar även till en 

negativ påverkan på det sociala livet. Kost och alkoholförändringar är ytterligare 

exempel på faktorer som påverkar det sociala liv till det negativa vilket i sin tur 

genererar en försämrad upplevd livskvalitet (Malpass, Andrews & Turner, 2008). 

Kostrestriktioner, motivation att göra saker samt minskat självförtroende är delar 

som påverkas negativt av T2DM. Ytterligare en faktor som påverkar livskvalitén 

negativt är depressioner (Chung et al., 2012). Depressiva besvär är vanligare vid 

T2DM jämfört med hos friska personer och stillasittande personer har i högre grad 

depressiva besvär (da Costa Daniele, de Bruin, de Oliveira, Pompeu & Forti, 

2012).   
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Vissa patienter upplever en oro och en ovilja att utföra livsstilsförändringar och 

önskar diagnosen bekräftad innan patienterna känner en säkerhet att utföra 

livsstilsförändringar som påverkar livskvalitén till det bättre (Parry, Peel, Douglas 

& Lawton, 2004). Genom att ändra sin livsstil hjälper detta patienter att inse vikten 

av den fysiska aktivitetens nödvändighet för det egna välmående. Den fysiska 

aktiviteten förbättrar den psykiska hälsan lika väl som den fysiska hälsan (Malpass 

et al., 2008). Det finns dock annan forskning som visar att vissa patienter inte 

upplever någon påverkan på livskvaliteten vid diagnosbesked av T2DM (Smide & 

Hörnsten, 2009).  

 

Att leva med nydiagnostiserad typ 2 Diabetes Mellitus 

Att lära sig att leva med T2DM innebär att patienten måste kunna hantera de 

förändringar som sker i kroppen. Acceptans av en nydiagnostiserad T2DM kan 

upplevas svårt på grund av avsaknad av fysiska symtom (Johansson, Almerud, 

Österberg. Leksell & Berglund, 2015). Det finns patienter med nydiagnostiserad 

T2DM som accepterar den nya sjukdomen, men har svårt att acceptera följderna 

och konsekvenserna av sin nya identitet (Ockleford, Shae, Willars, & Dixon-

Woods, 2008). En bristande förståelse och tillfredsställelse hos patienten kan 

försvåra det hälsofrämjande beteendet i sjukdomen. Att patienten erhåller 

utbildning om sjukdomen är avgörande för framstegen i förändringen då 

kunskapen ger patienten möjlighet att utvärdera framgångar och svårigheter i den 

nya vardagen (Whittemore, Chase, Mandle & Callsta Roy, 2001).  

Tidigare forskning visar att en del patienter förväntar sig att utveckla diabetes 

relaterat till deras livsstil och övervikt och diagnosen inte var överraskande. Vissa 

patienter anser att T2DM inte är alarmerande och ser inte allvaret i sjukdomen 

(Smide & Hörnsten, 2009). Upplevelsen av en nydiagnostiserad sjukdom kan ses 

som ett hot mot hälsan och det vardagliga livet. Att patienten har ett empatiskt och 

accepterande synsätt inför sjukdomen är en nödvändighet, vilket underlättar i 

vardagen (Whittemore, et al., 2001). Patienter med nydiagnostiserad T2DM 

upplever sjukdomen som mindre allvarlig och ångestfylld än patienter som haft 

diagnosen under en längre tid (Thoolen, de Ridder, Bensing, Gorter & Rutten, 

2006). Patienter som haft en T2DM diagnos sedan flera år tillbaka, råder 

nydiagnostiserade patienter att inte förneka eller ignorera sjukdomen, utan att 



 

5 
 

istället ta den på allvar. Ytterligare råd kan vara att acceptera eventuell 

behandlingar och ständigt kämpa för att inte låta sjukdomen ta kontrollen över 

livet (Hood, Huber, Gustaffson, Scrambler & Asimakopoulou, 2009). 

 

Distriktsköterskans roll 

En distriktsköterska ska arbeta utifrån ett hälsofrämjande och förebyggande 

arbetssätt, uppbyggt på evidensbaserad vetenskap och beprövad erfarenhet 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Distriktsköterskan bör även sträva 

efter att återställa hälsa och mildra patientens lidande och har som ansvar att ge 

information och utbildning om vård och behandling till patienten (International 

council of nurses, 2014).  

 

En studie visar att distriktsjuksköterskor känner ett ansvar att delge stor mängd 

information till patienten eftersom diabetes påverkar många aspekter av 

människans välmående. Många patienter upplever svårighet att ta in all 

information och anser det som frustrerande att inte få vara delaktig i samtalet med 

distriktsköterskan. Riktlinjer och protokoll bör därför följas mer flexibelt så att 

distriktsköterskan kan anpassa informationen efter patientens behov i samtalet 

(Macdonald et al., 2013). En ytterligare studie visar att patienter upplever att 

distriktsköterskor spelar en viktig roll i diabetesvården. Patienterna upplever att 

distriktsköterskorna är väldigt kompetenta gällande att ge tydlig information och 

råd om T2DM samt tekniska råd gällande att sköta en blodsockerapparat. 

Patienterna beskriver även att distriktsköterskorna är behjälpliga då de ger 

motiverande råd och hjälp om exempelvis viktnedgång (Lawton, Rankin, Peel & 

Douglas, 2009). 

 

Egenvård 

En viktig del i vården är patientens egenvård, en åtgärd som distriktsköterskan 

bedömer att en patient kan utföra självständigt eller med hjälp av närstående 

(Socialstyrelsen, 2013). Egenvård innebär att patienten måste ta egen kontroll över 

sin T2DM, detta kan göras genom dagliga aktiviteter som exempelvis en 

balanserad kost, motion samt en god följsamhet av sina diabetesläkemedel för att 

uppnå en optimal p-glukos nivå. Patienten skall må bra trots sin sjukdom och 
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förhindra eller senarelägga komplikationer av T2DM (SBU, 2009). 

Patientutbildning i form av information, individuellt eller i grupp, eller 

motiverande samtal av distriktsköterskan är en förutsättning för en välfungerande 

egenvård för patienten (SBU, 2009). Patienter upplever det som frustrerande och 

deprimerande att bli medvetna om sin progress av T2DM och vid misslyckandet i 

egenvården. Mötet med distriktsköterskan är en hjälp för patienten i egenvården, 

genom stöttning i att fortsätta med förändrade vanor och inte förlora kontrollen 

över sjukdomen. (Edwall et al., 2010). Att stärka en patients egenmakt med hjälp 

av utbildning höjer livskvaliteten vid T2DM (Cummings et al., 2013). Detta kan 

uppnås när distriktsköterskan delger information för att göra patienter delaktiga i 

sin egenvård (Socialstyrelsen, 2014). Patienter med T2DM finner självförtroende 

och självtillit vid insikten i vikten av egenvård (Edwall et al., 2010).  

 

Stöd 

Distriktsköterskan bör stödja patienter med T2DM samt stärka och respektera 

´patienternas val, genom en god kommunikation och vägledning i sjukdomen 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). För att underlätta en 

livsstilsförändring för en patient med T2DM krävs det även att distriktsköterskan 

coachar patienten med psykosocialt stöd för att patienten ska finna en balans i den 

nya vardagen (Whittemore et al., 2001).  Distriktsköterskan bör alltid utöva 

hälsofrämjande samtal och stödja sina patienter med T2DM till att förändra 

ohälsosamma levnadsvanor som otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma 

kostvanor (Socialstyrelsen, 2014). Genom stöd och god kommunikation upplever 

patienter en känsla av glädje och lättnad, samt en tillflykt från sjukdomen och 

eventuella komplikationer (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010). 

 

Tidigare forskning redogör att distriktsköterskornas främsta mål är att stödja 

patienten i deras T2DM, detta uppnås genom att distriktsköterskan hjälper 

patienterna att få insikt i kost- och motionsvanor, rökning, och medicinering. Dock 

kan stödet från distriktsköterskan ges utan hänsyn till patientens egna 

uppfattningar och känslor, och vården baseras mer på den allmänna medicinska 

bedömningen och inte patienternas specifika behov. Då informationen kan vara av 

allmän karaktär är det ibland oklart vad distriktsköterskan vill att patienten ska 

utföra för förändring (Mulder, Van Belzen, Lokhorst & Van Woerkum, 2014). 
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Carnevalis omvårdnadsmodell 

Omvårdnadsteoretikern Carnevali delar in omvårdnad i två huvudkategorier; 

dagligt liv och funktionellt hälsotillstånd. Modellen belyser hur dessa delar 

interagerar och är beroende av varandra i omvårdnaden med patienten. När 

modellen används måste hänsyn tas till båda delarna (Carnevali, 1999).  

 

 

 

Figur 1. Hälsorelaterad balans i det dagliga livet. Fritt tolkat av författarna (Carnevali, 

1999, s 23). 

 

Krav i det dagliga livet inkluderar aktiviteter, händelser, förväntningar, miljö samt 

värderingar och trosuppfattning. Aktiviteter inkluderar allt som människan gör och 

som är relevant för hälsotillståndet och kan utspelas i hemmet, i samhället eller 

inom hälso- och sjukvården (Carnevali, 1990). En distriktsköterska bör vara 

medveten om hur aktiviteter kan påverka människans hälsotillstånd i det dagliga 

livet. Händelser är tillfällen som påverkar hälsotillståndet utifrån personlig eller 

hälsorelaterad karaktär i det dagliga livet. Händelser kan innefatta exempelvis 

familj och arbete men även diagnos och behandling (Carnevali, 1999). 

Förväntningar i det dagliga livet kan komma från människans själv men även från 

andra människor och kan påverka människans självbild och livsstil (Carnevali, 

1990). Vid en ny diagnos kan människans förväntningar i det dagliga livet 

förändras vilket är viktigt för en distriktsköterska att vara medveten om för att 

kunna bevara människans livskvalitet (Carnevali, 1999). Miljö innefattar den 

fysiska, psykiska och sociala omgivning som en människa befinner sig i som 

exempelvis hemmet eller inom hälso- och sjukvården. En distriktsköterska bör ta 

RESURSER 
Inre resurer 

Yttre resurser 

KRAV 
Aktiviteter 
Händelser  

Förväntningar  
Miljö 

Värdering och tro  
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hänsyn till alla faktorer i miljön som kan påverka människans hälsa (Carnevali, 

1990). Människans beteenden, upplevelser och reaktioner är faktorer som kan 

påverka människans värderingar och tro (Carnevali, 1999).  

 

Resurser inkluderar inre och yttre resurser (Carnevali, 1999). De inre resurserna 

kan innefatta fysisk, psykisk eller känslomässig styrka, uthållighet, förmåga att 

tolka och ta in information, sinnesstämning, kunskap, motivation, mod, 

färdigheter, rörelseförmåga, samt att kunna göra sig förstådd. De yttre resurserna 

innefattar bostad, stöd av andra människor, hjälpmedel, transport samt den 

ekonomiska situationen (Carnevali & Durand Thomas, 1993). 

 

Om det dagliga livet upplevs tillfredställande och resurserna anses som tillräckliga 

av människan kan en balans uppnås. Det är distriktsköterskan uppgift att hjälpa 

människan att balansera kraven och resurserna i det dagliga livet. Människans 

livskvalitet är beroende av upprätthållandet av en effektiv och tillfredställande 

balans mellan kraven och resurser (Carnevali, 1999).  

 

Problemformulering 

T2DM är en kronisk folkhälsosjukdom där omkring fyra-sex procent av 

befolkningen i Sverige uppskattas leva med sjukdomen. Diabetes kan utveckla 

allvarliga komplikationer som i värsta fall kan leda till döden och det är viktigt att 

lämplig behandling påbörjas så tidigt som möjligt. Tidigare forskning visar att 

sjukdomen inte bara påverkar den fysiska och psykiska hälsan, utan även sociala 

förhållanden, vilket kan påverka patientens livskvalitet negativt. Att leva med en 

nydiagnostiserad sjukdom kan vara svårt att acceptera och kan ses som ett hot mot 

hälsan och det vardagliga livet. Det är distriktsköterskans ansvar att utbilda och 

vägleda nydiagnostiserade patienter i sjukdomsprocessen samt att motivera 

patienten till egenvård och främja livskvalitén i den nya vardagen. Med detta som 

bakgrund är det angeläget att undersöka patienters upplevda livskvalitet för att 

distriktsköterskan ska kunna uppmärksamma dessa patienter i ett tidigt skede för 

att kunna motivera och stödja till egenvård och därav öka livskvalitén. 
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Syfte 

Att undersöka patienters upplevelser av livskvalitet vid nydiagnostiserad typ 2 

Diabetes Mellitus för att underlätta för distriktsköterskan i mötet till patienten. 

 

Frågeställningar  

Behöver patienten göra någon form av förändring i det livet på grund av typ 2 

Diabetes Mellitus? 

Hur upplever patienterna stödet av hälso- och sjukdomen i samband med 

diagnosbeskedet? 
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Metod 
 

Design 

Studien genomfördes som en empirisk studie med kvalitativ ansats och genom 

semistrukturerade intervjuer. Empiri belyser den objektiva verkligheten som 

samlas in utifrån kunskap och reflektioner. Den kvalitativa designen baseras på ett 

holistiskt synsätt och strävar efter en förståelse utifrån ett helhetsperspektiv (Polit 

& Beck, 2012).  

 

Undersökningsgrupp  

Urvalet var ändamålsenligt vilket innebar att deltagarna kunde ge informationsrika 

beskrivningar om livskvalitet samt uppfyllde vissa kriterier (Henricson, 2012).  I 

denna studie inkluderades vuxna patienter (över 18 år) med nydiagnostiserad 

T2DM (diagnos ej äldre än tolv månader), som fått diagnosen mellan maj 2014-

september 2015 inom primärvården. Ytterligare ett inklusionskriterium var att 

patienterna hade någon form av pågående behandling med kost, perorala 

läkemedel eller insulin. Vidare sattes ett kriterium utifrån ett geografiskt 

lämplighetsurval där urvalsgruppen var patienter tillhörande tre olika vårdcentraler 

i Värmland. Personer med nedsatt kognition samt icke-svensktalande personer 

med behov av tolk har exkluderats i studien.  

 

I denna studie inkluderades tio patienter, vilket slumpmässigt resulterade i fem 

vuxna män och fem vuxna kvinnor. Deltagarna var i åldrarna 50-74 år, med ett 

medianvärde på 68,5 år och hade haft sin diabetesdiagnos mellan en-nio månader 

vid intervjutillfället.  Två deltagare hade kostbehandling och åtta deltagare hade 

behandling med perorala läkemedel för sin T2DM. Tre deltagare kom från en 

vårdcentral, två deltagare från den andra samt fem deltagare från den tredje 

vårdcentralen. Sammanlagt 46 personer tillfrågades om deltagande i studien, vilket 

innebar ett bortfall på 78,3 procent.  

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde via semistrukturerade intervjuer, vilket innebar att 

studiens författare utgick från en planerad ämnesguide med frågor i en logisk 

ordning som besvarades fritt av deltagarna med deras egna ord. Denna teknik 
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försäkrar att forskarna erhållit den information som krävs inom området. 

Författarna har genom att vara aktiva och fokuserade under intervjutillfällena 

minskat risken för upprepningar om frågeställningar som deltagarna redan delgivit 

tidigare under intervjun (Polit & Beck, 2012). En intervjuguide användes (Bilaga 

1) med fem bakgrundsfrågor kring ålder, kön, diagnostillfälle, behandlingsform 

och vårdcentral samt sex öppna frågor med kompletterande följdfrågor. En varsin 

provintervju utfördes för att testa den tekniska utrustningen samt att komma in i 

rollen som intervjuare (Henricson, 2012). Dessa provintervjuer utfördes på 

kollegor och inkluderades ej i studien. Efter en provintervju adderades ytterligare 

en fråga till intervjuguiden; Hur kände du när du fick reda på diagnosen? 

Ytterligare en provintervju utfördes efter den adderade frågan och inga vidare 

justeringar i intervjuguiden utfördes. Vid intervjuerna användes iRecord, ett 

röstinspelningsprogram för iPhone. Varje intervju inleddes med en kontroll av den 

tekniska utrustningen tillsammans med deltagaren för att verifiera att programmet 

spelade in korrekt. Telefonen som användes hade en lösenordskyddad kod så att 

obehöriga ej hade tillgång till det inspelade materialet. Efter varje transkribering 

raderades ljudinspelningen. 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetschefen kontaktades via telefon i april 2015 för de tre valda 

vårdcentralerna för muntlig samt skriftlig information, samt godkännande av 

studien. Efter skriftligt godkännande av verksamhetschefen ansökte författarna om 

etiskt tillstånd från Forskningsetiska nämnden vid Högskolan i Dalarna som 

godkände att studien utfördes. Enhetscheferna på två vårdcentraler kontaktades i 

maj 2015, den tredje vårdcentralens enhetschef kontaktades sedan i augusti 2015, 

för att planera in ett möte på dessa vårdcentraler. Samtliga distriktsköterskor på 

vårdcentralerna fick djupare muntlig information om studiens tillvägagångssätt 

samt möjlighet att ställa frågor angående studien under ett möte. 

Distriktsköterskorna på vårdcentralerna sökte sedan i journaler för patienter med 

T2DM för att identifiera de patienter som uppfyllde inklusionskriterierna.  

 

Distriktsköterskorna skickade sedan ett brev innehållande skriftlig information och 

informerat samtycke (Bilaga 2) till samtliga av dessa patienter vilket resulterade i 
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46 stycken förfrågningar om att frivilligt delta i studien. Brevet innehöll även 

författarnas kontaktuppgifter för eventuella frågor om studien, samt svar om 

deltagande till potentiella deltagare vilket rekommenderas enligt Henricson (2012). 

Tillfrågade deltagare som önskade att medverka i studien skickade antingen 

informerat samtycke med deras kontaktinformation i medföljande frankerade 

kuvert till författarna för vidare kontakt eller så kontaktade de själva författarna via 

telefon.  

 

Intervjuerna utfördes enskilt med deltagarna på den vårdcentralen där patienten var 

listad med en av författarna i ett enskilt rum. Intervjuerna genomfördes mellan 

vecka 34-42 och tog mellan 18-30 minuter att genomföra. Intervjuerna spelades in 

och lyssnades på objektivt av båda författarna direkt efter intervjun så att 

materialet kunde kontrolleras gällande hörbarhet och fullständighet. Intervjuerna 

transkriberades så snart som möjligt för att upptäcka eventuella problem med 

inspelningen och på så sätt kunna återskapa intervjuerna lättare i enighet med Polit 

& Beck (2012). Därefter analyserades texterna och kategorier bildades enligt 

Graneheim & Lundman (2004).  

 

Forskningsetiska överväganden 

Nyttan med studien är att öka kunskapen och kompetensen för distriktsköterskor 

att tillämpa i deras möte med patienter med diagnosen T2DM. Forskaren har 

skyldighet att undvika, förebygga och minimera risker som kan uppkomma vid 

deltagande i studien. Att delta i studien har inte exponerat deltagarna för skador 

och den information som har delgetts har och kommer inte användas emot dem. 

Deltagarna har haft rätt till självbestämmande och forskarna ansvarade för att 

delge fördelar och risker med att delta i studien. Deltagarna har behandlades 

opartiskt och integriteten bibehölls för samtliga deltagare (Polit & Beck, 2012). 

 

Studien baserades på fyra olika huvudkrav; informationskravet, samtyckekravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Codex, 2014). Vid det informerade 

samtycket eftersträvades etiska principer om patientens självbestämmande och 

frihet i studien genom ett tidigt tydliggörande att deltagandet i studien var frivilligt 

och när som helst kunde avbrytas. Det informerade samtycket innehöll även 
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fullvärdig information om studien (Henricson, 2012). All insamlad data förvarades 

konfidentiellt i ett låst skåp som endast författarna haft tillgång till. I kvalitativ 

forskning bör anonymitet eftersträvas då forskarna är personligt involverad i 

datainsamlingen. Varje deltagare avidentifierades genom att få en kodnyckel 

kopplad till deras identitet, för att kunna åter identifiera deltagarna. 

Identifieringsinformation skrevs endast ned förhand och förvarades så endast 

författarna hade tillgång till informationen (Polit & Beck, 2012). Uppgifter om 

deltagarna har och kommer inte att användas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga syften enligt rekommendationer från Codex (2014). En etisk 

egengranskning utfördes utifrån en granskningsmall från forskningsetiska 

nämnden på Högskolan Dalarna. Etiskt tillstånd söktes därefter från 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan i Dalarna som godkände att studien 

utfördes, diarienummer DUC 2015/888/90. All insamlad data kommer att förstöras 

efter att godkänt resultatet framställts.  

 

Analys 

Det insamlade transkriberade materialet analyserades enligt kvalitativ 

innehållsanalys med en induktiv ansats. En kvalitativ innehållsanalys kännetecknas 

av att metoden riktar in sig på ämnet och kartlägger skillnader och likheter inom 

ämnet genom olika koder och kategorier (Graneheim & Lundman, 2004), där 

fokus ligger på beskrivning och tolkning av texter (Henricson, 2012). Analysen 

genomfördes utifrån manifest innehåll som innebär en beskrivning av texten utan 

en djupare tolkning (Graneheim & Lundman, 2004). Genom en induktiv ansats 

utfördes en förutsättningslös tolkning av texten där teorin bearbetades först efter 

det färdiga resultatet (Henricson, 2012). 

 

Materialet från intervjuerna lästes igenom ett flertal gånger för att få en helhet av 

innehållet. Intervjuerna färgkodades i olika färger, en färg för varje deltagare i 

studien för att kunna skilja på dessa i resultatet. Intervjumaterialet bearbetades 

genom att grupperas in i meningsbärande enheter, detta genomfördes genom att 

deltagarnas upplevelser av livskvalitet extraherades från textmassan genom att 

texten klipptes ut. Dessa enheter kondenserades sedan till mindre stycken för en 

lättare förstålighet. Därefter kodades det kondenserade materialet till en kortare 
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beskrivning som bestod av en mening bestående av fåtalet ord. Koderna jämfördes 

i likheter och skillnader och sammanställdes sedan till preliminära subkategorier 

och kategorier (Tabell 1).  Dessa kategorier reflekterades och diskuterades 

författarna emellan för att komma fram till relevansen i texten (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det bildades fyra huvudkategorier och tio subkategorier som 

beskriver innehållet i texten, det slutgiltiga resultat förstärks med citat från 

deltagarna som uppkommit under intervjutillfället. 

 

Tabell 1. Exempel på analysprocessen. Enligt Graneheim & Lundman (2004), s 107-108.  

Meningsbärande 

enhet 

Kod Subkategori Kategori 

Jag tror att jag var 

ganska förberedd på 

det. Det kändes så 

för jag hade vart så 

himla törstig och 

såhär så att jag… jag 

vart inte direkt 

chockad (Kvinna 62 

år) 

Inte förvånad Att beskedet inte 

var förvånande  

Att få ett 

diagnosbesked 

Jag motionerar ju 

betydligt mycket 

mer idag än vad jag 

gjorde innan. (Man 

68 år) 

Ökad motion  Att uppleva 

positiva 

förändringar 

Livsstilsförändringar  

Jag sover ju mindre. 

Men det är väl ett 

tecken på att jag är 

friskare på sätt och 

vis. Jag behöver inte 

så mycket sömn, nej. 

Jag är piggare nu 

(Man 68 år) 

Förbättrad hälsa Att påverkas 

fysiskt av typ 2 

Diabetes 

Mellitus 

Påverkan på hälsan  

Jag måste säga att 

jag har fått ett 

fantastiskt stöd från 

personalen på 

vårdcentralen, både 

diabetessköterskorna 

och den läkaren jag 

fick sen (Kvinna 62 

år) 

Uppleva stöd Att känna stöd 

från hälso- och 

sjukvården 

Stöd vid T2DM 
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Resultat 

Analysen resulterade i fyra kategorier och tio subkategorier (Tabell 2). Dessa 

kategorier presenteras i texten nedan med illustrerande citat hämtade från 

intervjuerna.  

 

Tabell 2. Översikt över kategorier (n= 4) och subkategorier (n=10) 
 

Kategori   Subkategori 

Att få ett diagnosbesked  Att beskedet inte var förvånande  

Att beskedet kom som en chock 

Att beskedet gav känslor av förnekelse 

 

Nya levnadsvanor Att inte uppleva någon förändring av 

T2DM 

Att uppleva positiva förändringar av 

T2DM 

Att uppleva negativa förändringar av 

T2DM 

 

Påverkan på hälsan Att påverkas fysiskt av T2DM 

Att påverkas psykiskt av T2DM 

 

Stöd vid T2DM   Att känna stöd från omgivningen 

   Att känna stöd från hälso- och sjukvården 

 

 
Att få ett diagnosbesked 

Att beskedet inte var förvånande  

Beskedet av att få en diabetesdiagnos upplevdes olika. Majoriteten upplevde att 

beskedet att diagnostiserats med T2DM inte var förvånande och livskvalitén 

påverkades därför inte vid ett diagnosbesked. Flera deltagare berättade att de var 

förberedda på att drabbas av sjukdomen då de känt av typiska diabetessymtom 

som exempelvis ökad törst och ökad trötthet under en längre tid, men att det inte 

kändes roligt att få beskedet och att det var jobbigt att få börja ta mediciner.  
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…Jag tror att jag var ganska förberedd på det. Det kändes så för jag 

hade vart så himla törstig och såhär så att jag… jag vart inte direkt 

chockad. Men jag tyckte inte att det var något kul, nej… (Kvinna 62 år) 

 

…Nja, jag vet inte om jag kände något… eh… något konstigare. Men 

då kom jag på att varför jag druckit så mycket och varför jag varit så 

trött. Det var väl det enda. Jag tyckte ju inte att det var roligt att få 

diabetes och äta mediciner för det är det värsta jag vet… (Kvinna 72 

år) 

 

Att få T2DM ansågs som en förväntad del i livet när den redan fanns inom släkten 

och beskedet över sjukdomen upplevdes i dessa fall inte lika tungt. Att lida av 

andra sjukdomar som exempelvis hypertoni och obstruktiva lungsjukdomar var 

faktorer som mildrade känslorna över att få diabetesdiagnos. En deltagare var 

förvånad över att inte ha T2DM sedan flera år tillbaka på grund av den kroppsliga 

övervikten, och kände sig trots diagnosen tillfredsställd med livet då T2DM inte 

var något emot vad många andra kunde få för diagnoser. Diagnosbeskedet 

accepterades och en vilja att försöka leva efter den nya situationen framkom.  

 

…Jag tog det lugnt, jag fick… det är nästan lite hemskt att säga men 

jag fick nästan en nykick, en nystart i mitt liv för nu är jag tvungen att 

sköta mig… (Kvinna 50 år) 

 

Att beskedet kom som en chock 

Att få beskedet om diabetesdiagnosen kunde komma som en chock. Beskedet 

ledde till känslor som vemod och oro inför att leva så hälsosamt som möjligt.  

 

…Först när man fick reda på det då blev man lite ledsen då om man 

säger. Man känner att aj då, har jag råkat ut för det här liksom och… 

och innan man får besked på hur man ska bete sig för att det ska bli 

bra igen. Men efterhand här nu så har jag förändrat en hel del på mitt 

sätt att leva så jag mår väldigt bra just nu då haha… (Man 68 år) 
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Att beskedet gav känslor av förnekelse 

Även känslor av förnekelse uppstod när det kom till att få ett diagnosbesked. En 

deltagare trodde inte att det var sant när vårdpersonalen ringde upp efter ett 

rutinbesök och delgav beskedet då deltagaren aldrig haft en enda misstanke om att 

ha drabbats av T2DM. En annan deltagare trodde att läkaren ställde felaktig 

diagnos eftersom deltagaren inte led av några symtom på T2DM, som ökat 

vätskebehov eller ökade urinmängder, och jämförde sig med sina vänner som lever 

med T2DM.  

 

…Jag trodde inte det var sant, jag hade inte en minsta tanke om att jag 

skulle ha något sådant. Så det kändes ju konstigt när hon ringde till 

mig att jag skulle tillbaka och ta prov… (Man 61 år) 

 

…Jag tar det inte så hårt. Jag tror inte att jag har det. Och jag… jag 

springer inte på toaletten och jag är inte törstig. Och det säger dom att 

de har… alla jag känner som har diabetes, dom säger det att dom 

springer på toaletten och de är törstiga… (Kvinna 74 år) 

 

 

Nya levnadsvanor 

Att inte uppleva någon förändring 

Det framkom ingen större skillnad med att leva med T2DM när det handlade om 

att känna sig begränsad i livet. Trots T2DM påverkades inte arbetsförmågan och 

förmågan att uträtta vardagssysslor såsom att putsa fönster och städa kunde utföras 

som innan sjukdomsdebuten. Att se familjemedlemmar leva ett normalt liv trots 

samma sjukdomsförekomst gjorde att T2DM inte ansågs som något konstigt och 

minskade sjukdomskänslan.  

 

…Jag har inte haft några besvär. Jag tycker inte att det är någon 

skillnad alls. Jag... både min mormor och min mamma och min bror 

har fått samma diagnos en gång i tiden så jag tycker inte att det är 

något konstigt… (Kvinna 69 år) 
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Några deltagare upplevde det inte som betungande att ta medicin för T2DM. En 

deltagare hade som mål att få ner blodsockret så mycket att läkemedelsdosen 

skulle kunna minskas alternativt uteslutas helt, men skulle inte bli ledsen om detta 

inte fungerade. 

 

Att uppleva positiva förändringar 

Att leva med T2DM medförde ett behov att göra någon form av förändring 

gällande levnadsvanorna. Kost och motion var de främsta levnadsvanor som 

förändrades. De vanligaste kostförändringarna innefattade framförallt regelbundna 

och utökade måltider med mellanmål, ökat intag av frukt och grönsaker, samt 

bortval av sötsaker och söta drycker. Det ansågs vara enklare att sortera bort saker 

som godis, dricka och fikabröd medan det var svårare att välja bort kost som bröd 

och potatis.  

 

…Först när jag kom därifrån så började jag tänka efter vad man skulle 

sortera bort och många saker var ju väldigt lätt tycker jag att ta bort 

som exempelvis godis, dricka och fikabröd… det var liksom, det 

sorterade jag bort i hjärnan med en gång… (Kvinna 62 år) 

 

Kostförändringarna resulterade ofta i viktnedgång för flera deltagare. En deltagare 

upplevde att arbetet som yrkeschaufför bidragit till slarv med kosten, och att det 

efter pensionen var lättare att planera vardagen. En ändring av kosten resulterade i 

viktnedgång och även minskade humörsvängningar och deltagaren förstod nu i 

efterhand att suget i magen och humörsvängningarna berodde på en oupptäckt 

T2DM.  

 

Den vanligaste motionsformerna som ökade efter diagnosbeskedet var dagliga 

promenader och cykling. Flera deltagare försökte, efter råd från distriktsköterskan, 

motionera 30 minuter varje dag. De ökade motionsvanorna påverkade även övriga 

sjukdomar som exempelvis hypertoni och obstruktiva lungsjukdomar till det 

bättre. En deltagare ökade motionsvanorna i form av cykling och hade sedan 
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diagnosen för lite mer än tre månader sedan cyklat 170 mil, vilket var tre gånger så 

mycket mot vad deltagaren cyklade vanligtvis.  

 

…Jag motionerar ju betydligt mycket mer idag än vad jag gjorde innan 

och när det gäller maten så äter jag väl mycket mer grönsaker än vad 

jag gjort innan. Annars själva maten är ju ganska lika, jag har ätit 

ganska bra innan också så… (Man 68 år) 

 

T2DM medförde att dagliga aktiviteter i vissa fall ökade på grund av 

livsstilsförändringarna och känslor av att kunna klara av mer än tidigare uppstod, 

vid exempelvis arbetsrelaterade situationer. 

 

…Jag känner ju bara när jag jobbar när jag går, för det är ju mycket 

gå och stå inom vården på äldreboende. Jag är ju så glad för sådana 

där småsaker som när jag går jag får ut stegen mycket mer och 

kommer fram lite lättare…(Kvinna 50 år) 

 

En deltagare beskrev känslor av stolthet över sina livsstilsförändringar och såg 

ingen nackdel med att leva med T2DM utan snarare fördelen att ha något att sträva 

efter. Deltagaren behövde denna motivation för att ta tag i livsstilsförändringarna 

och inte skjuta upp allting som tidigare. Deltagaren menade att den lilla förändring 

som gjorts redan gett stora resultat. 

 

…Jag är stolt över mig själv… jag ser bara positivt i allt haha. Så det 

är inte alla som är glada för att få en diagnos haha! Det är inte det att 

jag är glad över att vara diabetiker men det... men… jag har någonting 

att sträva efter. Ja, det finns inga nackdelar haha… (Kvinna 50 år) 

 

I vissa fall utfördes förändringarna redan innan diagnosbeskedet som exempelvis 

vid övervikt och trötthet som senare kunde relateras till T2DM.  

 

…Det var det jag tyckte att jag redan hade gjort innan, jag hade börjat 

promenera så jag var ute och gick varje dag, jag hade börjat cykla till 
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jobbet… så jag hade liksom redan startat upp det och det har jag 

fortsatt med.  Jag började med detta för att jag kände mig väldigt 

trött… (Kvinna 62 år) 

 

Att uppleva negativa förändringar  

Det som kunde påverka det dagliga livet negativt var exempelvis kosten i samband 

med resor, då det ansågs svårare med regelbundet matintag. Andra situationer där 

T2DM kunde kännas begränsande var att behöva tänka på levnadsvanorna, som 

exempelvis att passa in måltiderna under dagen, äta på regelbundna tider samt att 

inte glömma bort att äta. Att sköta sina vanor ansågs, av en del deltagare, som mer 

betydelsefullt efter diabetesdiagnosen, då sjukdomen annars kunde kännas av och 

försämra livskvalitén. 

 

…Eh… på sätt och vis kan det väl göra det, för man måste ju passa 

måltider och så… så att annars så tycker jag inte att det begränsar mig 

något… (Man 61 år) 

 

Några deltagare upplevde att det fanns en oro inför framtiden när det kom till 

förmågan att kunna fortsätta motionera i takt med den ökade åldern. 

 

…Jag vet inte vad som sker om några år, om det… hur det än är så 

man blir ju inte yngre. Jag hoppas ju att jag kan hålla det här att jag… 

jag kan motionera så att jag kan få må bra även om jag har fått den 

här diabetesen… (Man 68 år) 

 

Majoriteten upplevde det negativt att vara beroende av läkemedel på grund av 

T2DM, framför allt att komma ihåg att ta läkemedel vid resor. Intag av läkemedel 

utgjorde en känsla av att känna sig gammal och gav en ökad sjukdomskänsla. 

Även en känsla av tvång över att behöva ta medicinen för att hämma sjukdomen 

upplevdes. Biverkningarna av läkemedlet kunde kännas av och det fanns en 

önskan om att bli tablettfri. 
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…Jag tar ju tre gånger om dagen då så att… men när man är såhär 

gammal så är det… och i och med att man inte är van så mycket 

mediciner så är det lätt gjort att man glömmer kanske då.  Men jag har 

ställt in på telefonen att den ska ringa när så att jag kommer ihåg 

det… (Man 68 år) 

 

…Desto svårare är ju när man är någon annanstans, som nu när vi 

har varit utomlands, vi har varit i Ungern i några dagar och då är det 

ju lite svårt med tider och då känner man ju att man måste försöka 

anpassa sig och så, men det har fungerat. Helst skulle jag vilja bli 

tablettfri… (Kvinna 62 år) 

 

Påverkan på hälsan 

Att påverkas fysiskt av typ 2 Diabetes Mellitus 

Det framkom att den fysiska hälsan inte påverkades nämnvärts av T2DM, i de fall 

livsstilsförändringarna förekom uppfattades dessa främst som positiva då de i 

slutändan hade främjat hälsan. Det som påverkats mest av T2DM var sömnen, 

flera kände sig piggare och upplevde ett minskat behov av sömn jämfört med 

tidigare, vilket upplevdes som tecken på en friskare hälsa efter livsstilsförändringar 

som viktminskning och regelbundna måltider. 

 

…Jag sover ju mindre. Men det är väl ett tecken på att jag är friskare 

på sätt och vis. Jag behöver inte så mycket sömn, nej. Jag är piggare 

nu… (Man 68 år) 

 

Det fanns dock deltagare som upplevde en negativ påverkan på livskvalitén 

gällande sömnen på grund av T2DM. En störd nattsömn kunde upplevas på grund 

av ökade urinmängder trots att en minskning av vätskeintag under kvällstid gjorts. 

Detta kunde i sin tur leda till svårigheter att somna om. Det framkom även att 

deltagare upplevde ökad trötthet och behov av att vila under dagen. En deltagare 

trodde att tröttheten snarare berodde på att den ökade åldern och inte på grund av 

sin T2DM. 
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…Jag kunde inte sova på nätterna, jag var uppe och kissade litervis 

fast jag inte hade druckit nått, jag fick väldigt dålig sömn… (Kvinna 

62 år) 

 

…Man är ju trött men man börjar ju på att bli gammal också så det är 

ju svårt att avgöra vilket som är vilket tycker jag… (Man 61 år) 

 

Ytterligare fysiska faktorer som påverkades av T2DM var sociala aktiviteter, något 

som i de flesta fall hade ökat eftersom det fanns mer energi att umgås i sin 

omgivning. Även mer ork till hushållssysslor framkom samt mer ork före och efter 

jobbet. En deltagare beskrev en förbättring av sina förslitningsskador på grund av 

viktnedgången efter diagnosbeskedet som minskade belastningen på kroppen. 

 

…Värk har jag ständigt med mina förslitningsskador men det har ju 

också blivit mycket bättre. Värken av att man har vart så tung belastar 

ju en del, där känner jag att det har blivit bättre, mindre värk… 

(Kvinna 50 år) 

 

Att påverkas psykiskt av typ 2 Diabetes Mellitus 

Majoriteten upplevde ingen förändring rörande den psykiska hälsan efter 

diabetesdiagnosen. Några deltagare upplevde att deras psykiska hälsa påverkades 

positivt efter T2DM, då livsstilsförändringarna hade lett till en minskning av 

kroppsvikten och ett förbättrat utseende. En deltagare som minskat över tio kg i 

vikt sedan diabetesdiagnosen var glad över att äntligen obehindrat kunna böja sig 

ner igen. En annan deltagare kände sig mer stolt över sitt nya utseende. 

 

…Ja utseendemässigt känner jag mig ju mer stolt över mig själv. Eh… 

det är ju det när man ska… bara en sån grej när man ska ha kläder, 

det är ju lite roligare att titta på och handla idag haha… (Kvinna 50 

år) 

 

Att drabbas av T2DM kunde leda till känslor av ångest och ökad press att röra på 

sig på grund av sjukdomen. Att motionera ansågs som ett måste för att må bra och 
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skulle motionen utebli under en längre tid kunde detta påverka det psykiska 

välmåendet.  

 

…Det som det påverkar mig det är att jag känner att jag behöver 

motionera varje dag för att jag ska må bra. Risken är väl om jag inte 

håller på och motionerar att det kanske blir sämre… (Man 68 år) 

 

T2DM orsakade även oro inför framtiden på grund av utvecklingen av 

sjukdomskomplikationer. En deltagare var orolig för att åldras med sjukdomen då 

flera familjemedlemmar som haft T2DM hade fått sår på fötterna som aldrig läkt 

när de blivit äldre. 

 

…Både mamma och mormor hade ju sår på fötterna som aldrig läkte… 

(Kvinna 69 år) 

 

Stöd vid T2DM 

Att känna stöd från omgivningen 

Stödet var en viktig faktor i upplevelsen av livskvalitén i samband med T2DM. 

Ungefär hälften av deltagarna uppgav under intervjuerna att de redan upplevde ett 

bra stöd från omgivningen efter diabetesdiagnosen. Stödet från den innersta 

familjekretsen ansågs som viktigast då familjen pushade och motiverade i rätt 

riktning gällande livsstilsförändringarna. Anhöriga kunde emellertid uppleva en 

oro att det skulle gå för långt i förändringen, exempelvis för mycket viktnedgång.  

 

…Jag har ju min hustru som är ett gott stöd. Hon säger att jag får vara 

försiktig så att jag inte går ner för mycket i vikt. Vi har ju vart gifta i 

47 år så att det, haha… min äldsta dotter sa såhär till mig att från en 

soffliggare till att bli en fantast till att motionera, haha… lite positivt 

också… (Man 68 år) 

 

…Det påverkar ju omgivningen också, mannen får ju också lov att äta 

nyttigare. Han har varit väldigt med på det här och noga med att kolla 

mina värden, hur de är och hur jag äter och hjälpt till med att fixa så 
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att det finns nått att äta när jag kommer hem från jobbet och lite 

sådant där, det är skönt med stöd hemifrån… (Kvinna 62 år) 

 

En deltagare upplevde ett gott stöd från familjen då deltagaren var öppen med sin 

T2DM och de flesta i omgivningen visste om sjukdomen. Dock kände deltagaren 

inget vidare stöd från vänner som led av samma sjukdom.  

 

…Min diabetes är inget som jag hymlar om utan jag talar om för folk 

att jag har det. Det flesta har det ju nu… (Man 61 år) 

 

Att känna stöd från hälso- och sjukvården  

Det framkom att stödet och tillgängligheten av hälso- och sjukvården upplevdes 

som positivt av samtliga deltagare. Stödet kunde komma från både 

distriktsköterskan och läkaren, som tog sig tid att delge information i både skriftlig 

och muntlig form om exempelvis kostvanor som förbättrade T2DM. Även råd och 

stöd rörande motion, sjukdomskomplikationer, medicinering och biverkningar 

uppskattades. 

 

…Jag måste säga att jag har fått ett fantastiskt stöd från personalen på 

vårdcentralen, både diabetessköterskorna och den läkaren jag fick sen. 

De har förklarat och tagit sig tid och… det har varit kanon. Det är 

också viktigt… (Kvinna 62 år) 

 

Stödet från hälso- och sjukvården ökade och förbättrades efter sjukdomsdebuten. 

Vårdpersonalen uppfattades som mer måna om patienterna, vilket ansågs som 

naturligt vid sjukdomsbeskedet. Det ansågs som positivt med täta kontroller hos 

exempelvis fotvården, vårdcentralen, dietisten och ögonmottagningen. Uppföljning 

och en god tillgänglighet från vårdpersonalen gjorde att deltagarna kände sig 

trygga och kontrollerade och att få återkomma till samma distriktsköterska eller 

läkare som tidigare ansågs som värdefullt i sjukdomsprocessen. 

 

…Det har fungerat bra tycker jag. Jag har fått både… dels har jag 

vart hos fotvården då, sen har jag ju vart hos dietisten. Där fick jag en 
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guldstjärna som småbarnen får, haha. Sen har vi ju sköterskan då. 

Och i första skedet var det ju doktorn då. Jag har haft samma läkare i 

tolv år. Det är ju positivt att man får ha samma läkare. För min del så 

har det varit väldigt bra… (Man 68 år) 

 

…Det har vart jättebra. De har hört av sig alla… det har ju vart en 

dietist och jag har fått ifrån ögon att de mottagit remissen och såhär. 

Och sen från fotvården också… (Kvinna 69 år) 
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Diskussion 
 

Sammanfattning av resultat 

Syftet med studien var att undersöka patienters upplevelse av livskvalitet vid 

nydiagnostiserad T2DM. Upplevelsen av att få ett diagnosbesked varierade mellan 

deltagarna, för vissa deltagarna var beskedet inte förvånande medan andra 

upplevde känslor av chock och förnekelse. Deltagarna upplevde positiva 

förändringar, exempelvis viktnedgång och förbättrad hälsa men även negativa 

förändringar, exempelvis att vara beroende av läkemedel. Vissa upplevde ingen 

förändring alls. T2DM påverkade inte deltagarnas fysiska eller psykiska hälsa i de 

flesta fall. Deltagarna ansåg det som viktig att få stöd från både omgivningen och 

hälso- och sjukvården. 

 

Resultatdiskussion 

Beskedet att få en diabetesdiagnos upplevdes olika. Majoriteten blev inte 

förvånande över beskedet eftersom de känt av typiska diabetessymtom som ökad 

törst, ökad trötthet samt sjukdomsförekomst i släkten. Att ärftlighet kunde påverka 

upplevelsen av att få en diabetesdiagnos styrks i en studie. Studien redogjorde 

även att förhållanden som övervikt eller att ha en ökad risk för prediabetes 

resulterade i att diabetesbeskedet inte upplevdes som överraskande (Piccinino, 

Griffey, Gallivan, Doner Lotenberg & Tuncer, 2015). Dock framkom känslor som 

chock, förnekelse, vemod, tvivel och oro inför framtiden över att få ett 

diagnosbesked hos vissa deltagare. Dessa känslor styrks i en studie som redogjorde 

att en diagnos kunde vara en stor omställning i livet eftersom vardagen kunde 

förändras och situationer som tidigare varit okomplicerade efter diagnosen var 

tvungen att planeras och förberedas för. Ett diagnosbesked kunde utlösa oro och 

osäkerhet framför allt rörande kost, läkemedel och i den övriga egenvården, vilket 

berodde på otillräcklig kunskap och erfarenhet av sjukdomen, och resulterade ofta 

till ökad stresskänslighet och tillbakadragande i det sociala livet (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2011). 

 

Det framkom att majoriteten inte upplevde någon skillnad i vardagen över att ha 

fått diagnosen T2DM och vardagssysslorna kunde utföras som vanligt trots 

sjukdomen. Det som påverkade livskvalitén negativt var känslan att vara beroende 
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av läkemedel, att resa i kombination med mat och läkemedelsintag, att passa in 

måltiderna och hålla tider samt att komma ihåg att äta regelbundet. Andra studier 

visade att livsstilsförändringar vid T2DM upplevdes som besvärligare i samband 

med vistelse i sociala sammanhang, som exempelvis vid middagar och kalas då 

viljan att vara och leva som alla andra ofta krockade med kraven att sköta sin 

T2DM (Ahlin & Billhult, 2012; Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Att sköta 

levnadsvanor som exempelvis kost och motion ansågs som den mest centrala delen 

vid T2DM, för annars kunde symtom på sjukdomen lätt kännas vid. Detta styrks i 

en studie som redogjorde för att hälsosamma kostvanor och motion ökade det 

kroppsliga välbefinnandet och var motiverande vid T2DM (Oftedal, Karlsen & 

Bru, 2010). Resultatet från denna studie visade även att T2DM kunde leda till 

något positivt, exempelvis bättre kostvanor, viktnedgång samt ökad motion vilket 

ökade livskvaliteten. 

 

De främsta livsstilsförändringarna som utfördes på grund av T2DM var 

förändringar rörande kost och motion. De största förändringarna som berörde 

kosten var mer regelbundna måltider, att sluta äta sötsaker samt ökat intag av frukt 

och grönsaker. Gällande motionen handlade förändringarna främst om en ökning 

av den vardagliga motionen, som exempelvis dagliga promenader och cykling 

vilket även resulterade i en förbättring av hälsan gällande övriga sjukdomar som 

hypertoni och obstruktiva lungsjukdomar. Detta resultat styrks i en studie som 

visade att få T2DM gav en insikt i att en förändring var tvungen att ske och att det 

var viktigt att tänka om och prioritera i vardagen, samt att lära känna sin egen 

kropp och ta hand om sig själv bättre. Även att lära sig mer om sjukdomen för att 

få en bättre kontroll eftersom kunskapen ökade självständigheten (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2011). 

 

Upplevelsen av livskvalitén efter diabetesdiagnosen kunde påverkas av både den 

fysiska och psykiska hälsan. Att känna sig piggare och minskat sömnbehov ansågs 

vara de största fysiska förändringarna som uppkom i samband med T2DM. Detta 

ledde till en ökning av den sociala samverkan och påverkade därmed upplevelsen 

av livskvalitén till det positiva. Det fanns dock deltagare som upplevde att 

livskvalitén försämrats efter diabetesdiagnosen, exempelvis på grund av sämre 
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nattsömn, biverkningar av läkemedel, symtom som ökad trötthet och ökade 

urinmängder. Vid den psykiska hälsan exemplifierades faktorer som utseende och 

självförtroende i relation till T2DM, där de flesta deltagare upplevde en positiv 

förändring då livsstilsförändringarna genererat till reducerad vikt och ökat 

självförtroende. Detta resultat motsäger sig i en studie som beskrev att upplevelsen 

av kroppsuppfattning i samband med T2DM var viktig då detta kopplades samman 

med förmågan till självreglering och kunde främja en hälsosam levnadsstil vid 

T2DM. Det var emellertid vanligt att uppleva känslor som missnöjdhet, ångest och 

känsla av att inte passa in i dagens ideal, vilket resulterade i att människor med 

T2DM ofta undvek att befinna sig i sociala sammanhang där smala personer 

befann sig, exempelvis gymmet (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  

 

Stödet från omgivningen och hälso- och sjukvården spelade stor roll för en positiv 

upplevelse av livskvalitén vid T2DM. En studie visade att förmågan att uppleva 

självständighet, få uttrycka egna åsikter och fatta egna beslut, kunna ställa krav på 

vårdpersonalen samt kunna påverka behandlingen ansågs som viktigt i sjukdomen 

(Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Det viktigaste stödet kom från den innersta 

familjekretsen, även om det var stödet från hälso- och sjukvården som ökat mest 

efter diabetesdiagnosen. En studie visade att det fanns en association mellan 

sociala förhållanden och hälsa. Socialt nätverk och stöd samt sociala aktiviteter 

minskade risken för att utveckla T2DM (Hilding, Shen & Östensson, 2015). Att 

känna tillhörighet och ha en god relation med närstående ansågs som värdefullt, 

samt att känna känsla av gemenskap i sociala aktiviteter (Oftedal, Karlsen & Bru, 

2010). Stödet från hälso- och sjukvården kom från både distriktsköterskan och 

läkaren i skriftlig och muntlig form. Att bli erbjuden täta kontroller och 

uppföljning utgjorde en trygghet i sjukdomsprocessen, men även att få återkomma 

till samma vårdpersonal. Detta resultat motsäger sig i en studie som visade att 

hälso- och sjukvården bör kunna framstå som trygg och pålitlig, vilket inte alltid 

uppfylldes. Patienterna kände besvikelse över att vårdpersonalen endast lade fokus 

på det medicinska samt besvikelse över att beslutsfattandet från vårdpersonalen 

skedde utan hänsyn till patientens åsikt. Upplevelse av att inte få utrymme att ta 

upp egna frågor och funderingar angående sjukdomen påverkade egenvården. Det 

upplevdes även som negativt att distriktssköterskan lade fokus på konkreta 
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problem som exempelvis att sätta förbud mot saker som borde undvikas utan att 

förklara varför vissa livsstilsförändringar behövdes göras (Kneck, Klang & 

Fagerberg, 2011). Distriktsköterskans profession och delaktighet i den 

patientcentrerade vården var faktorer som formade en god relation till patienten 

och uppnåddes när distriktsköterskan fann mod att diskutera hur allvarlig 

patientens T2DM var samt engagerade sig i patientens dagliga liv. Att visa stöd 

genom att motivera och lyssna på patienten, se till dennes enskildes behov och 

våga diskutera om framtiden var viktigt för patientens upplevelse vid T2DM 

(Boström, Isaksson, Lundman & Lehuluante, 2014; Brobeck, Odencrants, Bergh & 

Hildingh, 2014). 

 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa patientens upplevelse av livskvalitet vid 

nydiagnostiserad T2DM. Denna empiriska studie belyste deltagarnas subjektiva 

verklighet. Kvalitativ design förklarar och beskriver ett fenomen utifrån ett 

helhetsperspektiv (Polit & Beck, 2012), för att få en djupare förståelse för 

deltagarnas upplevelser av livskvalitet vid nydiagnostiserad T2DM valdes därför 

den kvalitativa designen till studien. Vid kvalitativ forskning kan intervjuer 

användas och forskaren kan då använda sig själv som instrument för att interagera 

med deltagaren. Vid intervjuer blir deltagarens beskrivningar föremål för analys 

och tolkning (Henricson, 2012), vilket passade bra i denna studie enligt författarna.  

Interaktion med deltagarna samt beskrivningar om livskvalitet passade bra in i 

syftet då personliga intervjuer ger ett nära samspel med deltagaren som får 

möjlighet att uttrycka olika känsloyttringar angående T2DM. Intervjuerna skedde 

enskilt med en av författarna för att undvika att deltagarna hamnade i underläge 

vilket anses som en styrka i studien. Dock kan det även ses som en nackdel då 

författarna inte hade möjlighet att komplettera varandra under intervjuerna  

 

Studien inkluderade tio deltagare vilket ökar trovärdigheten eftersom ett rimligt 

antal deltagare i en kvalitativ studie innefattar omkring åtta till tio deltagare (Polit 

& Beck, 2012). Författarna planerade att studien skulle inkludera 10-14 deltagare. 

Datainsamlingen ansågs dock vara mättat efter tio intervjuer då ingen ny 

information framkom under intervjuerna (Polit & Beck, 2012).  
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I studien användes ett ändamålsenligt urval vilket innebär att deltagarna uppfyllt 

vissa kriterier för att delta i studien och har medvetet rekryterats till studien för att 

representera patienters olika upplevelser vid nydiagnostiserad T2DM (Henricson, 

2012). Ett bekvämlighetsurval var ett alternativ i början av studien där alla 

patienter på samtliga tre vårdcentraler skulle kontaktas under en veckas tid för att 

tillfrågas om deltagande. Denna process skulle upprepas veckovis tills 

deltagarantalet uppnåtts. Detta var dock inte möjligt då distriktsköterskorna på 

vårdcentralerna inte trodde att deltagarantalet skulle kunna uppnås på grund av för 

få patienter med nydiagnostiserad T2DM. Om ett bekvämlighetsurval genomförts 

hade detta troligtvis gett en mindre variation av livskvalitén i resultatet (Polit & 

Beck, 2012).  

 

I studiens resultat hade deltagarna, vid intervjutillfället haft T2DM mellan 1-9 

månader, vilket innebär att det tydligt inte framkom många olika typer av 

erfarenheter. Detta ansåg författarna vara en fördel i studien eftersom det annars 

kunde varit en så stor variation av upplevelserna att det hade delat deltagarnas 

åsikter och gett ett spretigt resultat. En nackdel med detta tidsintervall kan dock 

vara att en ökad variation i deltagarnas erfarenhet kunde ha gett ökad variation i 

resultatet (Graneheim & Lundman, 2004). 

 

Bortfall utöver exklusionskriterierna har beaktats och redovisats för att öka 

studiens trovärdighet (Henricsson, 2012). I denna studie har sammanlagt 46 

personer tillfrågats om deltagande i studien, vilket innebär ett bortfall på 78,3 

procent.  Skälet till så högt bortfall tros bero på att intervjuerna skedde under 

semesterperioder där potentiella deltagare möjligtvis inte var hemma samt att det i 

informationsbrevet meddelades att intervjun beräknas ta cirka en timme vilket 

kunde anses vara alltför tidskrävande. En ytterligare anledning till det höga 

bortfallet kan bero på att en påminnelse om frivilligt deltagande inte skickades ut. 

Provintervjuerna tog mellan 20-25 minuter och utfördes efter informationsbrevet 

skickades ut. Dessa provintervjuer borde ha utförts innan utskick så att en mer 

rimlig tid för intervju hade framgått, vilket kunde ha medfört ett högre 

deltagarantal. 
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En intervjuguide ökar möjligheten att få ut relevant intervjumaterial samt hjälper 

studiens författare att hålla sig till ämnet (Polit & Beck, 2012). Det var av värde att 

utgå från en intervjuguide med semistrukturerade intervjuer, då detta hjälpte att 

genomföra intervjuerna med fokus på studiens syfte under intervjuerna samt styra 

tillbaka intervjun till livskvalitet när deltagarna frångick från ämnet.   

 

Deltagarna hade en aktiv roll under intervjun och har i hög grad fått tala fritt 

(Henricson, 2012). Författarna var fokuserade under intervjuerna och behandlade 

inte deltagarna som patienter. Inga råd eller svar på frågor om sjukdomen T2DM 

gavs till deltagarna, i dessa situationer hänvisades deltagarna till ansvarig 

distriktsköterska. En varsin provintervju utfördes inför datainsamlingen för att 

testa att använda intervjuguiden som instrument (Polit & Beck, 2012). Efter en 

provintervju adderades ytterligare en fråga till intervjuguiden; Hur kände du när du 

fick reda på diagnosen? Detta gjordes för att utveckla deltagarnas svar om själva 

diagnostillfället. Sedan utfördes ytterligare en provintervju och inga vidare 

justeringar behövde göras. 

 

Samtliga deltagare tillfrågades under intervjutillfället om ytterligare kontakt kunde 

tas efter intervjun för komplettering av material eller om förtydligande behövs 

enligt Polit & Beck (2012). Detta genomfördes med en av de första deltagare som 

intervjuades då det behövde kompletteras information som uppkommit i 

efterföljande intervjuer. 

 

Förförståelse syftar till kunskap som erhållits under tiden som studien 

genomfördes, kunskap om deltagarna som intervjuades samt om värderingar och 

erfarenheter från livet (Henricson, 2012). Att vara medveten om sin förförståelse 

anses som viktigt för att öka studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Båda 

författarna är legitimerande sjuksköterskor som studerar till distriktsköterskor och 

har arbetat inom slutenvården på sjukhus inom kirurgisk vård, båda jobbar för 

närvarande som sjuksköterskor inom kommunen på korttidsboenden samt inom 

hemsjukvården. Båda har viss erfarenhet av diabetesvård från nuvarande 

arbetsplatser och har nära anhöriga som har diagnosen T2DM, både under kortare 



 

32 
 

och längre tidsperioder. Förförståelsen kan ha påverkat tolkningen då båda 

författarna hade, inför studien, förutfattade meningar om livskvalitet vid T2DM. 

Medvetenheten om detta fanns och författarna försökte att åsidosätta detta under 

hela forskningsprocessen, framförallt under intervjutillfällena och dataanalysen.  

 

Efter dataanalysen diskuterades resultatet med handledare med täta återkopplingar 

och synpunkter via mail. Författarna förmedlade det framkomna resultatet till en 

utomstående person som är legitimerad sjuksköterska och påbörjat en 

vidareutbildning inom specialistsjukvård. Denna person studerade även kvalitén på 

studieresultatet och granskade hur realistiskt sambandet är mellan kategorier och 

subkategorier, där tolkningen av analys och resultat har varit samstämmigt med 

författarna. Samtliga ovanstående punkter är faktorer som styrker studiens 

trovärdighet (Henricson, 2012).  

 

Studiens pålitlighet och bekräftelsebarhet styrks i och med att förförståelsen är 

beskriven samt att det är noggrant beskrivet vem som utförde och transkriberade 

intervjuerna. En omfattande beskrivning av den tekniska utrustningen beskrevs 

även i metoden vilket också styrker pålitligheten. Urvalsprocessen samt 

datainsamlingsmetodens tidsplan beskrevs detaljerat i metoden vilket stärker 

bekräftelsebarheten (Henricson, 2012).  

 

Det är viktigt med en noggrann beskrivning av urval, datainsamlingsmetod, 

dataanalys-process, samt en omfattande beskrivning av resultat med lämpliga citat 

för att stärka överförbarheten (Graneheim & Lundman, 2004). Citaten togs direkt 

och ordagrant från de transkriberade intervjuerna och stärker därför resultatet.   

 

Trovärdighet, pålitlighet samt bekräftelsebarhet är enligt författarna styrkta i 

ovanstående text och därför kan studiens resultat vara överförbar (Henricson, 

2012). Studiens resultat kan även vara lätt kan appliceras till verkligheten. 

Författarna anser att studiens resultat kan vara överförbart på andra vårdcentraler i 

Sverige hos patienter med nydiagnostiserad T2DM men det är upp till läsaren att 

avgöra om resultatet är överförbart. 
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Konklusion 

Syftet med denna studie var att undersöka hur patienten upplevde livskvalitén i 

samband med nydiagnostiserad T2DM. Ett av de mest betydelsefulla resultaten var 

att sjukdomen inte påverkade upplevelsen av livskvalitén i de flesta fall även om 

känslorna över ett diagnosbesked kunde variera. Patientens inställning till att leva 

med T2DM påverkade förmågan till att utföra egenvård, och distriktsköterskans 

stöd och engagemang ansågs som en betydelsefull del i sjukdomsprocessen.  

 

Studiens kliniska betydelse 

Denna studie ökar kunskapen om patientens upplevelse av livskvalité vid 

nydiagnostiserad T2DM. Genom att öka kunskapen om hur patienten upplever att 

leva med T2DM, kan detta leda till en förbättrad kvalité på vården. För att en 

patient som insjuknat med T2DM ska få en god vård bör distriktsköterskan kunna 

möta patientens tankar och känslor kring att få ett diagnosbesked, där vården bör 

syfta till att stötta och vägleda patienten till ett hälsosammare liv. De empiriska 

resultatet från denna studie ger en ökad förståelse för patientens upplevelser och 

kan därför tillämpas kliniskt för distriktsköterskan i mötet med patienter mer 

T2DM. Denna studie kan komplettera tidigare forskningsresultat och kan utgöra 

ett betydelsefullt tillägg till den växande litteraturen om T2DM. 

 

Förslag till vidare forskning 

Vidare forskning inom området behövs då T2DM är en global progressiv sjukdom 

i världen och patientens upplevelse av livskvalitet vid nydiagnostiserad T2DM 

utgör en central del i hanterandet av sjukdomen. Ytterligare forskning behövs även 

för att utveckla och förbättra distriktsköterskans förhållningssätt till patienter med 

T2DM, så att en tryggare vård kan ges. Detta uppnås genom att distriktsköterskan 

ökar den kliniska kunskapen av att leva med T2DM och motiverar patienten till att 

utöva livsstilsförändringar. I denna studie intervjuades tio deltagare, för framtida 

forskning kan en mera omfattande studie utföras, med ökat antal deltagare eller en 

mera djupgående intervju med patienten. Detta för att öka studiens trovärdighet 

och bidra till en djupare förståelse av patientens upplevelse av livskvalitet vid 

nydiagnostiserad T2DM. Under denna studie har flertalet frågor framkommit som 
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är i behov av vidare forskning. Förslagsvis vidare forskning med inriktning på 

genus för att forska om könsskillnader i upplevelsen av livskvalitén vid T2DM 

existerar. Det vore även av intresse att jämföra om det finns några skillnader i 

upplevelsen av livskvalitén hos nydiagnostiserade patienter gentemot patienter 

som levt med T2DM en längre tid. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 
 

Ålder? 

Kön? 

Typ av behandling? 

Diagnostillfälle? 

Vårdcentral? 

 

Kan du berätta om dina upplevelser att leva med typ 2 Diabetes Mellitus?  

Hur kände du när du fick reda på diagnosen? 

Har du behövt göra någon förändring i ditt liv på grund av sjukdomen?  

Hur skulle du beskriva din livskvalitet efter att du har fått diabetesdiagnosen?  

Kan du beskriva hur du tycker sjukdomen påverkar det dagliga livet? 

Avslutande fråga (Polit & Beck, 2012): Finns det någonting mer du skulle vilja 

berätta för mig? 

 

Kompletterande frågor; 

Kan du utveckla detta lite mer? 

På vilket sätt? 

Vad kände du? 

Vad menar du? 

Kan du ge exempel? 

 

Frågor utvecklade enligt intervjuguide (Henricson, 2012). 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till studiedeltagare  
 

Information om en undersökning av hur patienter med en nyligen diagnostiserad 

diabetes upplever sin livskvalitet. 
 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 

Diabetes är en vanlig sjukdom i Sverige som kan försämra livskvaliteten. Det är 

distriktsköterskans uppgift att stötta och motivera dessa patienter i sin sjukdom. 

Studien är viktig för att distriktsköterskan ska kunna uppmärksamma dessa 

patienter i ett tidigt skede av sjukdomen. Syftet är att undersöka patienters 

upplevelser av livskvalitet vid nydiagnostiserad typ 2 Diabetes Mellitus. 
 

Vårt mål är att intervjua 10-14 personer. De som tillfrågas att delta är vuxna 

personer som har fått sin diabetesdiagnos för maximalt ett år sedan sen och tillhör 

tre olika vårdcentraler i Värmland.  
 

Du kommer att intervjuas med öppna frågor som ger dig möjlighet att dela med 

dig av dina upplevelser. Din intervju kommer hållas i ett enskilt rum på 

vårdcentralen med en av författarna. Samtalet kommer att spelas in på bandspelare 

och sedan skrivas ner ordagrant av båda författarna. Intervjun beräknas att ta ca en 

timme och kommer äga rum när det passar dig från och med vecka 33, augusti 

2015. Vi kommer kontakta dig från och med vecka 31 för att boka in tid för 

intervju.  
 

Det som skrivs i studien kommer inte kunna kopplas tillbaka till dig som person. 

Dina ID-uppgifter kommer vara inlåsta där endast författarna har tillgång till detta 

material. Allt material kommer förstöras efter studiens slut, inspelad data från din 

intervju kommer att raderas och identifikationsuppgifterna kommer att 

sönderstrimlas. 
 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta 

ditt deltagande utan närmare motivering.  
 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan i 

Dalarna. Färdigt examensarbete skickas gärna ut till dig som deltagare på begäran. 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna. 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

Karlstad/141008 
 

Carolina Karlsson   Linda Willbagge 

0703-541872    0733-446877 

h14cengs@du.se   h14linwi@du.se 

                      

       
 

Handledarens kontaktinformation 

akg@du.se 
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Svarstalong 

Jag är väl införstådd med studiens syfte och vill härmed delta i studien. Jag förstår 

att mitt deltagande i studien är frivilligt och att jag när som helt kan avbryta mitt 

deltagande. Jag förstår att det insamlade materialet från intervjun kommer att 

förvaras konfidentiellt men att resultatet i studien kommer att publiceras i ett 

examenarbete.  

Denna sida skall skickas underskriven till författarna via brev med medföljande 

kuvert snarast för kontakt. 

 

Deltagarens signatur 

 

   

 

Deltagarens namnförtydligande 

 

   

 

Ort och datum 

 

   

 

Kontaktinformation deltagare (email/telefonnummer) 
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Bilaga 3 – Blankett för etisk egengranskning  
   
Projekttitel: Patienters upplever av livskvalitet vid nydiagnostiserad typ 2 Diabetes 

Mellitus 

Student/studenter: Carolina Engström, Linda Willbagge 
Handledare: Alexandra Eilegård Wallin       

 Ja  Tveksamt  Nej  

  
1  

  

  
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer 

med psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 

förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 

beroendeställning är patienter och elever)?   
  

      

 

 

X 

  
2  

  
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 

inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 

information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 
deltagande)?    
  

      

 

X 

  
3  

  

  
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?   
   

      

X 

  
4  

  

  
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)?  
  

    

X 
  

 

  
5  

  

  
Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 

avliden människa (t.ex. blodprov)?  
  

      

X 

  
6  

  

  
Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?   
  
Med känsliga personuppgifter avses, enligt  
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller sexualliv, 
etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse 
samt medlemskap i fackförening  
  

    

 

 

 

X 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
7  

  
Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 

som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella 

tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)?  
   

      

 

 

X 

 
 



 

1 
 

Bilaga 4 – Författardeklaration  
 


