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Abstrakt  
Diabetes är ett växande folkhälsoproblem. Det är en kronisk och obotlig 
sjukdom och en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och stroke. Än så 
länge är den vanligaste orsaken till amputationer av nedre extremiteter, njur-
svikt och blindhet. Sjukdomen orsakar årligen stort lidande, sjukhusvistelser 
och nedsatt funktionsförmåga hos de drabbade människorna. Syftet med 
denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelser av att leva 
med typ 2-diabetes. Studien baserades på 11 internationellt publicerade ve-
tenskapliga artiklar från år 1999 och till år 2005. Artiklarna analyserades 
med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i 
fem kategorier: ha kunskap och kontroll och förhålla sig till sjukvården; 
frukta framtiden och komplikationer; vara trött, nedstämd och beroende; 
fundera över orsaker men vänja sig; och ha mod och styrka. Människor med 
diabetes ville ha mer kunskap för att få bättre kontroll över sin sjukdom. De 
hade en positiv syn och utvecklade strategier för att kunna leva så bra som 
möjligt. Diabetessjuka kände sig ofta orkeslösa och nedstämda. De bekym-
rade sig för att sjukdomen kunde ge fasanfulla följder i deras kropp och 
kommer att ta år från deras liv. Människor med diabetes strävade efter indi-
viduell anpassad omvårdnad, patient medbestämmande och kontinuitet. 
Sjuksköterskans omvårdnad är av stor vikt för att motivera dessa patienter 
till inte minst en god egenvård. För att kunna erbjuda en god omvårdnad och 
att få en djupare inlevelse om hur är det att leva med en kronisk sjukdom di-
abetes bör sjuksköterskan ta del av patientens upplevelser. 
 
 
Nyckelord: diabetes typ 2, människor, upplevelser, leva med, kronisk sjuk-
dom, kvalitativ innehållsanalys. 
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Diabetes är ett växande folkhälsoproblem, från 30 miljoner människor för tio år sedan till 130 

miljoner idag och 300 miljoner diabetes sjuka beräknas finnas år 2025. Den största ökningen 

av diabetes förekomsten anses ske i utvecklingsländer, i minoritetsgrupper och i missgynnan-

de samhällen i industrialiserade länder (Hjelm et al., 2003). I Sverige har 3,3- 4,3 % av be-

folkningen diabetes (Falkenberg, 1990; Andersson, 1994; Lundman & Engström, 1998) och 

cirka 90 % av människor med diabetes beräknas att ha typ 2-diabetes (Agardh et al., 2002). 

Ett annat exempel är Belgien där förekomsten av diabetes hos vuxna år 1995 var uppskattad 

till cirka 7,4 %; och med en förväntad ökning till 9 % till året 2025 (Wens et al. 2005).           

 

I juni 1997 offentliggjorde en internationell grupp i samarbete med experter från Amerikanska 

Diabetes Association (ADA) och Världshälsoorganisationen (WHO) en rapport med nya re-

kommendationer om klassifikation och diagnos av diabetes mellitus. Den nya klassifikationen 

identifierar fyra typer av diabetes mellitus; typ 1, typ 2, ”andra specifika typer” och gravidi-

tetsdiabetes (National Diabetes Data Group, 1995; Expert Committee, 1997).  

 

Typ 2-diabetes är en komplicerad metabolisk rubbning karakteriserad av hyperglykemi för-

enad med relativ brist på insulinsekretion och insulinresistens i perifer vävnad. Detta är den 

mest vanliga formen av diabetes och den är starkt förknippad med ålderdom, fetma och brist 

på motion. Typ 2-diabetes är mer vanlig hos kvinnor speciellt kvinnor med tidigare gravidi-

tetsdiabetes; hos svarta, latinamerikaner och infödda amerikaner. Insulinresistens och hype-

rinsulinemi leder successivt till nedsatt glukostolerans (National Diabetes Data Group, 1995; 

Expert Committee, 1997).  

 

Typ1-diabetes karakteriseras av betacellsdestruktion, och över 95 % av personer med typ-1 

diabetes utvecklar sjukdomen före 25-års ålder (National Diabetes Data Group, 1995; Expert 

Committee, 1997).    

 

 ”Andra specifika typer” innefattar genetiska defekter av betacellsfunktion eller defekter av 

insulininverkan och sjukdomar i pankreas (National Diabetes Data Group, 1995; Expert 

Committee, 1997).  

 

Orsaker till diabetes påstås vara ärftlighet, kost med hög fetthalt, stor sockerkonsumtion, 

övervikt, livsstil och känslomässig trauma (Arcury et al., 2004). Alla behandlingsstrategier är 

riktade på komplikationsriskreduktion, grundad på icke-farmakologisk behandling som rök-



 4

förbud, kostförändring, viktkontroll och regelbunden motion (Agardh et al., 2002). Farmako-

logisk behandling med tabletter eller insulin grundas på patientens karakteristika och den me-

taboliska avvikelsen som patienter uppvisar (WHO 2002). Enligt Gray et al. (2000) har inten-

siv blodglukoskontroll visat en betydande ökning av tiden fri från komplikationer.  

 

Diabetes är en kronisk och obotlig sjukdom och en riskfaktor för hjärt- och kärlsjukdomar och 

stroke. Än så länge är diabetes den vanligaste orsaken till amputationer av nedre extremiteter, 

njursvikt och blindhet. Sjukdomen orsakar årligen stort lidande, sjukhusvistelser och nedsatt 

funktionsförmåga hos de drabbade människorna (McDonald et al., 1999).   

 

Diabetes påverkar människan psykiskt, fysiskt, socialt och kulturellt och anses vara den svå-

raste sjukdomen att acceptera och lära sig att leva med på grund av att den kräver en total 

livsstilsförändring vad gäller kost, motion och planering. En tredjedel av alla diabetessjuka 

människor förblir odiagnostiserade (Fisher et al., 1998; Socialstyrelsen, 2001; Agardh et al., 

2002). Diabetes fördubblar även risken att drabbas av depression. Närmare 11 % av personer 

med diabetes lider av depressionen (Anderson et al., 2001).  

 

När människor är friska tas mycket i livet för givet, när man blir sjuk raseras denna uppfatt-

ning. När sjukdomen kommer in i livet påverkar det även bilden av sig själv inför framtiden. 

Att leva med sjukdom kan betraktas som en pågående process av transition. Riktningen i det 

fundamentala livsmönstret är förändrat (Söderberg & Lundman, 2001). Sjukdom känns som 

en förlust av kroppens totala integritet, man tappar kontrollen över livet och kroppens funk-

tioner. Man känner inte igen sin egen kropp och man kan inte längre lita på den, man förlorar 

samspelet med världen. Livet är inte längre vad det var förut när man kunde klara av allt och 

var oberoende. Sjukdom kan leda till en känsla av att vara en börda för andra och livet kan 

förlora sin mening (Corbin, 2003; Öhman et al., 2003).       

 

Toombs (1995) menar att erfarenhet av kronisk sjukdom är subjektiv, det vill säga, att kropps-

liga funktioner förloras eller är inte i samma funktion som förr, vilket utgör grunden för hur 

sjukdomen uppfattas i ett naturligt liv. Enligt Hagger & Orbell (2003) uppfattas 

kronisk sjukdom som högst symptomatisk, med ständiga tidsbegränsningar och allvarliga 

konsekvenser, undvikande och emotionella copingstrategier. Patienter anpassar sig till livet 

med en kronisk sjukdom. Deras tillvaro konfronteras med förluster, de fungerar inte lika bra 

som förr, de upplever en förändrad samhörighet med andra, på grund av vacklande känslor 
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som besvikelse, skuldkänslor, vrede och fruktan, och förändrade rutiner som leder till identi-

tets konflikter är vanliga (Michael, 1996). Diabetes är som en livslång utmaning som påverkar 

människans liv på olika sätt. Även om den är osynlig kräver den daglig planering och besluts-

fattande, och ’inte en enda dag är lik den andra’(Price, 1993).  

 

Lidandet tolkas som förlust i olika avseenden, man förlorar egna förmågor, delaktighet i soci-

ala sammanhang, och sitt fulla värde som människa. När en människas livssituation rasar och 

lidandet är ett hot mot hennes totala existens så säger man att hon upplever ett existentiellt li-

dande. Hon slutar att fungera socialt och att vara en människa bland andra människor blir 

svårt i och med att hon sluter sig inom ett skal och isolerar sig (Eriksson, 2001, s. 32, 93). 

Eriksson (1997) anser att även närstående lider när de ser den sjukes situation. Då en person i 

familjen blir sjuk eller drabbad av ohälsa så ändras levnadsförhållande för den resterande fa-

miljen.  

 

Familjemedlemmar skall ingå i vården, där de bekräftas i sitt deltagande. Detta är viktigt för 

både den sjuke och anhöriga, eftersom det ger en känsla av trygghet för den sjuka människan 

(Öhman et al., 2003). Att ha förlorat styrka, vara ständigt trött och svag varje dag hindrar 

människor från att utföra det mesta av det vardagliga. När livet är hotat kan även hoppet 

släckas för den drabbade. Varandet i världen blir mer viktigt än någonsin. Hoppet är en inre 

process besläktat med tillvaron som är länkad till upplevelser. Att ha hopp är nödvändigt för 

att överleva. Kommunikation med andra personer ger den sjuke lindring av ensamheten i 

sjukdom (Öhman et al., 2003).   

  

Egenvård är avgörande för den som lever med diabetessjukdom, mer än 98 % av diabetesvård 

består av egenvård (Anderson, 1995). Diabetesegenvård utförs vanligen av patienter och deras 

familjer (Anderson, 1995; Jacobson, 1996). Det är absolut nödvändigt att människor med dia-

betes ägnar sig åt egenvård, för att förebygga komplikationer relaterade till diabetes (som re-

tinopati, nefropati, neuropati och kardiovaskulära sjukdomar) och att upprätthålla eller att 

uppnå en god livskvalité, och dessutom för att åstadkomma personligt välbefinnande och 

känsla av kontroll av diabetes (Toljamo & Hentinen, 2001).  

 

Människor med diabetes är vanligt förekommande inom sjukvården. Sjuksköterskans 

omvårdnad är av stor vikt för att motivera dessa patienter till inte minst en god egenvård. För 

att kunna erbjuda en god omvårdnad och att få en djupare inlevelse om hur är det att leva med 
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en kronisk sjukdom som diabetes bör sjuksköterskan ta del av patientens upplevelser. Upple-

velser som även kan motivera till interventioner för att förebygga typ 2-diabetes hos männi-

skor (Hörnsten, 2004). 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva människors upplevelser av att leva med typ 2-diabetes.   

 

Metod 
Studien utgjordes av en litteraturstudie som omfattade 11 vetenskapliga artiklar vilka analyse-

rades med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

 

Litteratursökning 

Litteratursökningen är gjord i databaserna Academic Search, Medline och CINAHL samt ge-

nom manuell sökning i avhandlingar och tidskrifter. Sökningen begränsades till åren 1997 – 

2005. De sökord som användes var living with, experience of, diabetes, quality of life, illness, 

nursing och caring. Exklusionskriterier var barn under 18 år och människor äldre än 85 år. 

Sökningen gav sammanlagt 1837 träffar, av dem utvaldes 41 artiklar som verkade relevanta. 

Granskningen av de funna artiklarna gjordes i enlighet med Willman & Stoltz (2002), där ett 

protokoll för kvalitetsbedömning av artiklar med kvalitativ metod användes som underlag. 

Framför allt undersöktes om studiens syfte framgick tydligt, hur urvalet av deltagare gjordes, 

vilken datainsamlingsmetod som användes, samt hur väl studiens resultat svarade mot syftet. 

Studierna rangordnades i hög, medel och låg kvalitet. Slutligen valdes 11 kvalitativa artiklar 

som svarade mot syfte (Tabell1). 

 

Tabell 1. Översikt av analyserade artiklar (n=11) 
 
Författare, år         Typ av studie      Deltagare      Datains.metod/                Huvudfynd                  Kvalitet 
                                                                                   analysmetod 

 
Koch et al.,          Kvalitativ             6                   Intervjuer                      Kvinnor hade svårt            Hög 
1999                                                       kvinnor         Semistrukturerade        att hantera sjukdomen, 
                                                                                    Innehållsanalys             t. ex. ”ett tvång” att äta  
                                                                                                                          regelbundet; att kämpa  
                                                                                                                         mot trötthet o. depression 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av analyserade artiklar (n=11)                                                                                                     
 
Författare, år         Typ av studie      Deltagare      Datains.metod/              Huvudfynd                  Kvalitet
                                                                                    analysmetod 
 
                                                                                                   
                                                                     
Hjelm et al.,      Kvalitativ           35                Intervjuer                   Att ha en syssel-           Hög   
2005                                                   män                Öppna frå-                     sättning och kropps 
                                                                                  gor                                 kunskap var viktiga  
                                                                                  Innehålls-                       för hälsan 
                                                                                  analys 

 
Popoola,              Kvalitativ         22 kvinnor         Intervjuer                      Egenvård påverkade             Hög  
2005                                             och  13 män       Observation                  fysiska, sociala, politiska,  
                                                                                Etnografisk                   ekonomiska behov och 
                                                                  metod                            även deras andliga liv. 
                                                                                                                      Önskan att leva  
                                                                                                                      övervägde rädslan 
                                                                                                                       för komplikationer 
                                                                                                   
                                                                                                          
Pooley et al.,        Kvalitativ         47 män och         Intervjuer                    Diabetessjuka ville ha           Hög      
2001                                              kvinnor               Semistruk-                  mer tid för individuell                        
                                                                                 turerade                       anpassad rådgivning och  
                                                                                 Innehålls-                    kontinuitet i omvårdnad 
                                                                                 analys                                                                                     
                                                                                                              
                                                                         
Hjelm et al.,         Kvalitativ          28 kvinnor         Tematiserade               Diabetiker ut-                        Hög 
1999                                                                         öppna intervju-            tryckte positiva                                  
                                                                                  er med fokus-             känslor om att 
                                                                                  grupper                       leva med sjuk- 
                                                                                  Innehålls-                   domen och 
                                                                                  analys                         ökad kunskap 
                                                                                                                     
  
Gillibrand et        Kvalitativ          11 kvinnor          Intervjuer                     Deltagare strä-                      Hög 
al., 2001                                        och  7 män          Semistruk-                    vade efter ba- 
                                                                                  turerade                        lans mellan 
                                                                                  Etnografisk                  livskvalité och 
                                                                                  metod                           god metabolisk 
                                                                                                                       kontroll för att  
                                                                                                   minska risk för 
                                                                                                   allvariga kompli- 
                                                                                                                       kationer 
                                                                                                  
                                                                                                                      
Hörnsten et al.,    Kvalitativ          21 kvinnor          Intervjuer                     Patienters person-                Hög 
2004                                              och 23 män         Fenomeno-                   liga förståelser av 
                                                                                  logisk metod                sjukdomen var ett  
                                                                                  Kvalitativ                     viktigt komplement  
                                                                                  Innehålls-                     till den professionella 
                                                                                  analys                           synet på diabetes 
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Tabell 1 (forts.) Översikt av analyserade artiklar (n=11) 
 
Författare, år      Typ av studier     Deltagare      Datains.metod/               Huvudfynd                   Kvalitet 
                                                                                  analysmetod  
 
Hjelm et al.,         Kvalitativ           23 män och       Tematiserade                  Män och kvin-               Hög 
2002                                                16 kvinnor        öppna intervjuer             nor hade olika 
                                                                    med fokusgrupp             syn avseende 
                                                                    Innehållsanalys              fotvård 
 
 
Leksell et al.,        Kvalitativ          25 män och         Intervjuer                     De icke blinda                 Medel 
2001                                                14 kvinnor          Semistruk-                   diabetiker hade  
                                                                                   turerade                        mer styrka än  
                                                                                   Öppna frå-                    blinda diabe- 
                                                                                   gor                                tiker 
                                                                                   Socio-demo-                                                                         
                                                                                   grafisk metod 
 
 
Smith et al.,          Kvalitativ          25 män och         Slumpmässig               De intervjuade                 Medel 
2003                                               kvinnor                urval                            kände frustrati-  
                                                                                   Framework                  on, plåga och 
                                                                                   metod                          kraftlöshet 
                                                                                                          

Lai et al.,              Kvalitativ          12 män och         Intervjuer                     Diethållning                     Hög 
2005                                               10 kvinnor          Djupa                           och motion 
                                                                                   Innehålls-                     var viktiga för 
                                                                                   analys                          alla deltagare  
 

 

Analys 

De vetenskapliga artiklarna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med manifest an-

sats. Kvalitativa metoder är särskilt användbara för att undersöka okända fenomen och för ut-

forskning av dessa (Polit & Beck, 2004, s. 20). Innehållsanalys är en metod för att skapa sys-

tematisk, objektiv och giltig slutsats från skriftlig och muntlig insamlad data (Downe-

Wamboldt, 1992). Analysmetoden kan ha två olika ansatser, manifest eller latent. Manifest 

ansats innebär att forskaren letar efter återkommande teman i en textmassa utan på något sätt 

tolka innebörden. Latent ansats innebär att forskaren tolkar den underliggande meningen 

(Downe-Wamboldt, 1992). Under hela arbetsprocessen görs validitetskontroller och i det slut-

liga resultatet kan fenomen beskrivas eller gemenskap förklaras (Burnard, 1991). 

 

I denna litteraturstudie har analysen inspirerats av Burnard (1991) som beskriver en modell av 

kvalitativ innehållsanalys som består av 14 steg. De olika stegen ger en systematisk genom-
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gång av forskningsarbetet, från datainsamling till färdigt resultat. Utvalda artiklar lästes ige-

nom noggrant för att få en helhetsbild. Därefter identifierades, markerades och översattes 

textenheter som motsvarade syftet. Sedan gjordes kondensering där texten reducerades men 

kärnan i innehållet bevarades. Därefter skedde kodning och data placerades i olika grupper. 

Kategoriseringen utfördes i flera steg. Till sist upprättades en slutlig kategorilista. Jämförelse 

utfördes mellan kategorierna och ursprungstexten i artiklarna ständigt för att säkerställa vali-

diteten. 

 

Resultat  
Analysen resulterade i fem kategorier (tabell 2). Kategorierna presenteras i texten nedan och 

illustreras med citat från artiklarna. 

 

Tabell 2 Översikt över kategorier (n=5) 

Kategorier               

Ha kunskap och kontroll och förhålla sig till sjukvården 

Frukta framtiden och komplikationer 

Vara trött, nedstämd och beroende 

Fundera över orsaker men vänja sig 

Ha mod och styrka 

 

Ha kunskap och kontroll och förhålla sig till sjukvården  

Människor som levde med diabetes hade kunskap om sin sjukdom. De visste vad de behövde 

och hur de skulle få kontroll över sin situation. Ett flertal studier visade att personer med dia-

betes hade kontroll över sin kropp och att de lyckades utveckla självförståelse. Som nydia-

gnostiserade kontrollerade deltagare i studierna ständigt sitt blodsockervärde och de gjorde 

som de blev lärda för att ha kontroll på sin diabetes. De lyssnade till sin kropp och var upp-

märksamma på hur de mådde. De kunde se ett samband mellan levnadssätt, blodsockervärde 

och komplikationer. De förstod hur optimal blodsockerkontroll minskade komplikationer på 

lång sikt. Deltagare kontrollerade sitt blodsocker oftare när de hade haft förhöjd blodsocker-

värde. En del handlade bestämt utifrån känslan av trötthet, svaghet, att känna sig krasslig och 

ha brist på aptit. Då utövade de självövervakning och kontrollerade blodsocker och urinsock-

er. Andra gånger hade de förklaringar till sitt tillstånd och förblev lugna. Personer med diabe-

tes visste när blodsockret var högt och när de höll på att bli sjuka och vad de skulle göra 
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(Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005; Popoola, 2005; 

Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999).  

 

En del menade att äta mer läkemedel, med åren ändå inte gav någon effekt. Medan andra in-

såg betydelsen av läkemedel och menade att om man hade diabetes då skulle man ta medicin 

(Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005). Människor med diabetes strävade efter att bli observanta och 

omsorgsfulla och gick på regelbundna kontroller. De försökte att hålla sig till goda levnads-

regler så långt det var möjligt och följde upp det genom att kontrollera blodsocker och att gå 

på regelbundna ögonkontroller (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002).  

 

Personer med diabetes ändrade sina vanor och utvecklade egna principer för t.ex. matkonsum-

tion. De identifierade mat som påverkade deras välbefinnande negativt och följde de instruk-

tioner de fick, de visste att när de åt vetemjölsprodukter så påverkades deras blodsocker nega-

tivt och ledde till att de somnade eller mådde dåligt. Människor med diabetes tyckte att det 

var bättre att äta fiberrik, fettsnål eller vegetarisk mat och att äta mindre. De gjorde sitt bästa 

för att upprätthålla dagens kvot av söta produkter (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Popoola, 

2005; Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005). I en studie 

framkom att människor som hade diabetes följde den föreskrivna dieten så noga att de krävde 

särskild kost även när de blev bjudna på mat. De flesta hade dock glädjande tillfällen då de 

bortsåg från dieten, som födelsedagar och speciella högtider (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

En studie visade att även närstående var ett stöd genom att laga rätt mat (Hörnsten, Sandström 

& Lundman, 2004). I en annan studie framkom att människor med diabetes visste att om de 

inte hade kontroll på dieten, så gjorde inte heller medicinen någon nytta. De menade att mat 

passade bättre i ett naturligt liv än olika läkemedel och de använde mat som läkemedel (Lai, 

Lew-Ting & Chiet, 2005). Människor som hade diabetes deltog i stödgrupper för att bland 

annat klara av att göra dietförändringar och för att hålla sin vikt (Koch, Kralik & Sonnack, 

1999; Popoola, 2005).  

 

Studier visade att personer med diabetes insåg fördelarna med motion och att motion hjälpte 

dem att ha kontroll på blodsockernivån. Det var viktigt att öka sin fysiska styrka så att kropps-

liga funktioner inte degenererade. De ansåg att aktiviteter som promenader var bra och att 

bara ligga i sin säng var farligt. Om de vill fortsätta att leva, så måste de t.ex. uthärda 

smärta och fortsätta att röra på sig. Personer såg även motion som ett sätt att svettas ut de gif-

ter som fanns i olika läkemedel, som de konsumerade. För att uppnå detta användes även 
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andra aktiviteter som producerade svett, t.ex. spa eller heta källor (Popoola, 2005; Lai, Lew-

Ting & Chiet, 2005). 

 

I en studie framkom att människor med diabetes var mycket uppmärksamma på konstiga 

känslor som tydde på lågt blodsocker och de lärde även familjen vad de skulle göra vid olika 

nödlägen (Koch, Kralik & Sonnack, 1999).   

 

En studie visade att alla deltagare använde en eller flera komplementära terapier och alterna-

tivmedicin under diabetesförloppet. Förutom bön och andliga ikoner för helande användes 

t.ex. örter, vitlök, kokosnöt, kanel, lök, ingefära och honung. Honung användes för sårläkning 

och vitlök och lök användes för att normalisera blodtryck och blodglukosvärde (Popoola, 

2005).     

 

Studier visade att människor med diabetes var noga med att sköta sina fötter. De menade att 

en omsorgsfull behandling av diabetessjukdomen och en omsorgsfull fotvård var viktigt för 

att undvika tryckskador och sår (Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Hjelm, Nyberg 

& Apelqvist, 2002). I en studie framkom att män var mer benägna än kvinnor att gå till fot-

vårdsspecialist. Kvinnor hade en mer aktiv egenvård och tog regelbundet fotbad, inspekterade 

fötterna med en spegel, filade och smorde dem med salvor (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 

2002). 

 

En studie visade att människor med diabetes visste vad de ville ha av sjukvården. Personer 

med diabetes litade på sjukvården om de fick tillräcklig information. Men de accepterade inte 

allt som sades och de kände att de hade ett eget ansvar (Hörnsten, Sandström & Lundman, 

2004). De blev inte alltid trodda och deras egna upplevelser uppfattades inte alltid som en 

äkta kunskap av hälso- och sjukvårdspersonalen (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Ny-

berg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002; Leksell, Johansson, 

Wibell & Wikblad, 2001). Informationen som de fick var ofta ofullständig och inkongruent 

med deras egna erfarenheter av diabetes. De bestred inte den biomedicinska tolkningen av 

sina hälsoproblem, men de ville ha mer medicinsk information (Koch, Kralik & Sonnack, 

1999). Ett flertal studier visade att personer med diabetes saknade information om fotvård, 

förgiftningstillstånd, följdsjukdomar, effekter av insulin och andra läkemedel (Koch, Kralik & 

Sonnack, 1999; Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005; Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apel-

qvist, 1999; Gillbrand & Flynn, 2001; Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004; Smith et al., 
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2003; Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005). De kände att de inte fick tillräcklig information för att 

utveckla sin egenvård (Gillbrand & Flynn, 2001). De ville utforska i sin sjukdom för att få 

nya kunskaper (Gillbrand & Flynn, 2001).  

 

Människor med diabetes kunde uppleva att personalen var stressad och de upplevde att de 

bara var intresserade av blodsockervärdet (Gillbrand & Flynn, 2001). Personer kunde ibland 

känna sig hatade, och att doktorn hotade med insulinbehandling om kontrollen av blodsocker-

värde inte blev bättre (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). Personer med diabetes ville ha mer tid 

för rådgivning och menade att utan tillräcklig tid för kommunikation mellan patient och per-

sonal kunde inte rådgivning och lämplig egenvård äga rum. Det var viktigt att prata om kom-

plikationer och konsekvenser av det kroniska tillstånd som diabetes var, detta som en grund 

för både god vård och patientinflytande. I en studie framkom att inte ens två patienter hade 

samma erfarenhet av diabetes eller svarade på samma sätt på behandling, och det var nödvän-

digt att skräddarsy rådgivning och behandling till varje enskild individ. En effektiv egenvård 

kan bara komma till stånd om patienter känner en viss äganderätt i behandlingssystemet som 

de erbjuds (Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & 

Astbury, 2001). I en studie framkom att personer med diabetes föredrog att mötta samma per-

son varje gång de uppsökte vården (Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & Astbury, 2001). 

 

I try to follow the instructions given to me because I know from firsthand experi-
ence what can happen if I eat that cheesecake or that extra pizza (Popoola, 2005, 
s.13).    
  

It’s very reasonable, sugar helps us generating physical strength, and physical 
exercise consumes sugar, so the level (of sugar) goes down. That makes sense 
(Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005, s.288).         
 
 
If you want to survive, you have to keep moving (Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005, 
s.288).       
 
    
My wife rubs my feet with ointment… (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002, s.677).       
 
 
I can always tell when my blood sugar is high and when I will be sick, and 
know what to do (Popoola, 2005, s.12).    
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I take care of the treatment by myself. I do not take advice but I want to know 
the results to be able to control my own treatment … I want to be the boss in 
my own back yard (Leksell, Johansson, Wibell & Wikblad, 2001, s.514).     
 
 
I think they just go through their normal routine of questions. For example the 
young man that kept me waiting last time went through my list and then came 
up and said…how the insulin was affecting me. So I told him to go and read my 
notes again and he’d find out I wasn’t on insulin (Pooley, Gerrard, Hollis, 
Morton & Astbury, 2001, s.321).   
 

Frukta framtiden och komplikationer    

Flera studier visade att personer med diabetes oroade sig för framtiden och för komplikatio-

ner. Diabeteskomplikationer framstod ofta som ett mycket känsligt ämne. De fruktade att ha 

diabetes och kände rädsla för att de inte visste vad som skulle komma att hända. De kände 

hopplöshet över av att ha diabetes och komplikationer på lång sikt. De bekymrade sig för att 

diabetessjukdomen kunde ge fasanfulla kroppsliga följder och menade att sjukdomen kommer 

att ta år från deras liv (Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Gillbrand & Flynn, 2001). 

De uttryckte ofta fruktan för komplikationer eller död beroende på inadekvat diabeteskontroll. 

De fruktade att få lågt blodsocker under sömnen och för att kollapsa vilken stund som helst 

och dö. Människor med diabetes fruktade att dö ifall de tog för mycket eller för lite insulin i 

relation till vad de behövde (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

 

De talade med oro om en brinnande känsla i fötterna och sin försämrade syn. De ville inte 

veta att diabetes kunde leda till blindhet, de ville inte tänka på det (Gillbrand & Flynn, 2001). 

Deltagare fokuserade sig främst på mikrovaskulära komplikationer såsom ögon och fotsjuk-

domar mer än på omedelbar behandling av kärlsjukdom (Smith et al., 2003). De oroade sig 

för framtiden när det en dag var ögonen och sedan ett ben som drabbades. De oroade sig för 

hur de skulle göra saker utan ögon eller ben, eller med konstgjorda ben och artrit (Popoola, 

2005).  

 

Deltagare var rädda för försämrad njurfunktion. De var ibland även rädda att ta läkemedel för 

att de kunde skada njurarna. De var mycket bekymrade över att diabetes på lång sikt skulle ge 

njursvikt, vilken antogs vara en ogynnsam effekt av hypoglykemi (Hjelm, Nyberg, Isacsson & 

Apelqvist, 1999; Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005).  
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Personer med diabetes fruktade att bli impotenta och de led även mentalt av detta. En annan 

oro var att inte kunna få barn. Den sexuella förmågan hade större inflytande hos de yngre dia-

betikerna (Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005). 

 

My personal view of diabetes is that the doctor is sitting there with an axe, taking 
my life from me, and hacking until I am lying on my back, with no possibility of do-
ing anything about it (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004, s.177)    
 
 
I am thinking all the time …I could collapse at any time (Koch, Kralik & Sonnack, 
1999, s.716)     
  
 
I used to do (this or that), but how can I do that now with no leg, no eyes, or this 
artificial leg and arthritis (Popoola, 2005, s.12).       

 
Vara trött, nedstämd och beroende 

I flera studier framkom att deltagare kände en betydande utmattning eller trötthet. De kände 

sig svaga och trötta hela tiden och kunde inte göra saker de brukade göra; som att städa eller 

läsa en bok (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002; Hörnsten, 

Sandström & Lundman, 2004). Personer med diabetes kände väsentliga begränsningar och 

tyckte att de bara levde till hälften. De kände fysiskt obehag och hade en känsla av att vara 

utanför. Det kunde handla om känslan av att vara osocial och fruktan att falla i sömn när de 

p.g.a. trötthet isolerade sig i sitt hem. De kände sig isolerade och utanför eftersom de oftast 

inte kunde äta mat i olika sociala sammanhang. De kände sig isolerade då de inte alltid orkade 

resa. Sjukdomen kunde även innebära andlig isolering (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002; 

Leksell, Johansson, Wibell & Wikblad, 2001; Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Popoola, 2005; 

Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Gillbrand & Flynn, 2001). Flera studier visade 

att människor med diabetes förändrade sin självbild och gav upp en del av sitt oberoende. De 

kände sig förändrade som personer och blev självfokuserade av all planering och regelbun-

denhet. De kände sig mer sårbara och kunde inte kontrollera sina känslor (Hjelm, Nyberg, 

Isacsson & Apelqvist, 1999; Koch, Kralik & Sonnack, 1999). De uttryckte hopplöshet när de 

insåg hur diabetes sjukdomen förändrade deras liv (Gillbrand & Flynn, 2001; Smith et al., 

2003; Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004).  

 

 

Flera studier visade att människor med diabetes ofta kände sig nedstämda. De hade depressiva 

perioder då de hade svårt att fungera i ett naturligt liv. De kände sig bestörta och nedstämda 
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av bristen på energi och ofta visste de inte varför. Diabetessjuka män led mentalt av impo-

tensproblem. Personer med diabetes kände sig aldrig lyckliga och de brydde sig inte om att 

försvara sig även om de blev fysisk hotade. De led av nervositet och kunde hastigt överväldi-

gas av nedstämdhet. Ibland tyngdes de av bördan av behandlingskostnader, sjukhusvistelse, 

kirurgi och fruktan för sticken (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Bard, Nyberg & Apel-

qvist, 2005; Popoola, 2005; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002; Leksell, Johansson, Wibell & 

Wikblad, 2001). I en studie visades att denna kraftlöshet kunde leda till självmord (Leksell, 

Johansson, Wibell & Wikblad, 2001). 

 

I flera studier framgick att människor med diabetes ofta var i behov av daglig hjälp. De hade 

behov av städhjälp, de var beroende av hälsosjukvårdspersonal och av grannar som såg till 

dem. De tyckte att det var svårt att be om hjälp, men de insåg att de hade behov av hjälp sär-

skilt när de drabbades av hypoglykemi varje natt (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Ny-

berg & Apelqvist, 2002; Leksell, Johansson, Wibell & Wikblad, 2001).  

 

Flera studier visade att diabetes var en kostsam sjukdom. Det kostade mer att köpa mat och 

ekonomin var ansträngd eftersom de ofta var sjukskrivna (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; 

Popoola, 2005; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002). 

 

 
I have been so infirm that I have tried to commit suicide (Leksell, Johansson, 
Wibell & Wikblad, 2001, s.514).   
 
 
I say it clear, it’s like hell. I don’t like vegetables at all, and walking without a 
goal is not normal for me. I have to be very strict with myself to manage to follow 
all the rules. I go on living like this, but I don’t like it (Hörnsten, Sandström & 
Lundman, 2004, s.178).  
 
 
...it is very hard to ask for help and I need help since I have hypoglycaemia every 
night (Leksell, Johansson, Wibell & Wikblad, 2001, s.515)           
  
 
You now diabetes is really a rich man’s illness (Popoola, 2005, s.13) 
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Fundera över orsaker men vänja sig 

I flera studier framgick att deltagare hade många och olika funderingar om varför de hade 

drabbats av diabetes. Många personer anförde genetiska orsaker. En del klandrade starkt sin 

familj för sin diabetes medan andra såg det som väntat eftersom både föräldrar och syskon 

hade sjukdomen. En del personer förstod inte varför de hade fått diabetes, eftersom ingen i 

familjen hade den, de tyckte att det var mysterium. Personer med diabetes kunde även se 

sjukdomen som ett normalt tillstånd; att det var kroppens trötthetstecken, någonting som inte 

var i balans. En del accepterade diagnosen och reagerade inte på något särskilt sätt, andra blev 

chockade och ledsna. En del personer menade att diabetes var orsakad av både individuella 

och sociala faktorer som viktuppgång, förkylning eller infektion, eller trodde att diabetes kun-

de orsakas av kortison, diuretika eller av inflammation i bukspottkörteln. Andra uttryckte att 

bidragande orsaker till diabetes var känslomässig stress relaterat till migration och krig, oroli-

ga relationer, öde och onda andar. Diabetes kunde höra till åldrande och en sliten kropp, men 

det kunde även vara någonting avvikande eller patologiskt (Hjelm, Bard, Nyberg & Apel-

qvist, 2005; Hjelm, Nyberg, Isacsson & Apelqvist, 1999; Hörnsten, Sandström & Lundman, 

2004; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002). 

 

Flera studier visade att människor med diabetes försökte vänja sig vid sin nya situation. De 

värderade livet relaterat till diabetesdiagnosen. Diabetessjukdomen fanns hela tiden och var 

nästan alltid central i tankar, beslutstagande och planering av det dagliga livet. Diabetessjuka 

gjorde justeringar och kompromisser i sina liv för att kunna anpassa sig. De hade en positiv 

syn och utvecklade strategier för att kunna leva så bra som möjligt. De tyckte att det var möj-

ligt att ändra sina liv och att förhålla sig till sin sjukdom. De vande sig vid sin sjukdom med 

tidens gång. De lärde sig att acceptera saker och att låta bli att oroa sig om vad som skulle 

kunna hända. För en del personer blev diabetes någonting de kunde leva med, de hade alltid 

varit hälsosamma, och motion och hälsosam mat var ett normalt beteende för dem. Människor 

med diabetes vande sig med begränsningar i livet eftersom livet var av så stort värde (Koch, 

Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002; Hörnsten, Sandström & Lund-

man, 2004).   

 

Människor med diabetes hade svårt att ändra sin med livsstil, de saknade energi för att bryta 

sina vanor. De hade svårt att acceptera att egenvård var en fluktuerande process och att varje 

dag var olik den andra när det gällde att hantera sjukdomen (Koch, Kralik & Sonnack, 1999). 

Att få ner sina blodsockervärden kändes ansträngande, och det var dessutom svårt att gå ner i 
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vikt (Smith et al., 2003; Koch, Kralik & Sonnack, 1999). De hade inte längre frihet att välja 

den mat de önskade, de kunde inte äta som andra utan kände sig begränsade av den föreskriv-

na dieten (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005). Maten 

blev ett tvång, de var tvungna att äta på regelbundna tider för att insulinet krävde det och pro-

blem kunde uppstå när det gått för lång tid sedan de ätit (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; 

Hjelm, Bard, Nyberg & Apelqvist, 2005). De kände sig stundvis upproriska eller hade skuld-

känslor när de åt fel mat. De hade svårt att acceptera dietistens beräkning om hur mycket kött 

och frukt de skulle äta (Koch, Kralik & Sonnack, 1999; Lai, Lew-Ting & Chiet, 2005). 

 

It is the genes and then you eat the wrong food and the like (Hjelm, Bard, Nyberg 
& Apelqvist, 2005, s.52). 
  

If this does not heal … then I can’t live in my big house and my garden … you 
have to change your life and that is possible (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002, 
s.676).     
  

 
 
Ha mod och styrka 

Människor med diabetes tillät inte sjukdomen att ta kontroll över deras liv. De hade mod att 

avstå från något och att göra stora begränsningar i sina liv och de kände hopp och styrka. En 

del betraktade den kroniska sjukdomen som potentiellt botbar och hoppades att forskning 

kunde förändra saker. De hoppades att bli friska om de lyckades att gå ner i vikt. De tillät inte 

diabetessjukdomen oroa, påverka eller vinna över dem, sjukdomen fick inte behärska deras 

liv. Människor med diabetes lärde sig att se sjukdomen som en strid, som gav dem energi och 

kraft att bland annat byta livsstil. De var mycket strikta med att följa alla regler gällande kost, 

motion och läkemedel. De lade sin rädsla åt sidan och fortsatt att ta sin medicin. De kände sig 

lyckliga och tillät andra att bekymra sig för dem (Popoola, 2005; Hjelm, Nyberg, Isacsson & 

Apelqvist, 1999; Gillbrand & Flynn, 2001; Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004; Lai, 

Lew-Ting & Chiet, 2005).  

 

Studier visade att människor med diabetes drevs av en stark önskan att leva. De tänkte någon 

gång på livet utan sjukdom, men aldrig att de inte ville leva. De var glada varje gång de vak-

nade upp från ett diabetes koma och de kunde se det som en andra chans att komma igen efter 

en amputation och tog nu doktorns råd på allvar. Människor med diabetes levde för sina barn 

och ville se sina barnbarn gifta sig. Människor med diabetes lärde sig att leva bra trots att de 
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slutade jobba p.g.a. sjukdomen. Många tyckte att de levde ett bra liv trots sjukdomen, diabetes 

var någonting de kunde leva med. De som inte hade haft problem av sin diabetes, var tack-

samma att de hade klarat sig undan detta (Popoola, 2005; Hörnsten, Sandström & Lundman, 

2004; Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2002).  

 

En del personer med diabetes sökte stöd i andlig tro. Även om de inte alltid hade kraft att gå 

till kyrkan så behöll de flesta sin tro på Gud och bad och hoppades. De fick mycket inspira-

tion av Gud och den starkaste drivkraften för att leva var för en del, visiter av prästen, familj 

och vänner för att bedja eller läsa bibeln. Människor med diabetes tyckte att det var Guds nåd 

att de levde och de trodde på Guds välsignelse och på alla böner och sitt hopp för livet (Popo-

ola, 2005). 

 

Människor med diabetes tog ”timeout” från sjukdomen på olika sätt. En del kände sig lyckliga 

för att kunna sova i åtta timmar. De andra mådde bra och var glada att promenera med sina 

hundar. De kände sig avkopplade och slapp smärta när de läste en bra bok (Koch, Kralik & 

Sonnack, 1999). 

 

 

In fact I live very well even if I have diabetes. It’s no big deal. I haven’t got any 
big problems at this moment. (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004, s.178).   
 
 
I don’t know how I survived all these years …it must be God’s blessing or all the 
prayers and my hope for living. (Popoola, 2005, s.13). 
  
 
I can go to bed, and put my head on the pillow and sleep for eight hours. I am for-
tunate like that. (Koch, Kralik & Sonnack, 1999, s.718)    

  
 

  

Diskussion  
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva människors upplevelse av att leva med typ 

2-diabetes. Analysen resulterade i fem kategorier; ha kunskap och kontroll och förhålla sig till 

sjukvården; frukta framtiden och komplikationer; vara trött, nedstämd och beroende; fundera 

över orsaker men vänja sig; och ha mod och styrka. 
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I kategorin ha kunskap och kontroll och förhålla sig till sjukvården framkom att människor 

som levde med diabetes hade kunskap om sin sjukdom. De ändrade sina vanor och utvecklade 

egna principer för t.ex. matkonsumtion och hade kunskap om läkemedel, motion och före-

byggande vård. Vilket även gäller för människor med andra kroniska sjukdomar t.ex. hjärt-

sviktpatienter hade kunskap om sitt ätande, saltintag och de motionerade efter förmåga efter-

som de visste att det hade betydelse för deras välbefinnande (Rhodes & Bowles, 2002).  Även 

människor med kronisk förstoppning ändrade sina vanor och hade kunskap om fiberintag, 

osmotiska laxeringsmedel och vikten av en ökad fysisk aktivitet för att öka sitt välbefinnande. 

De tog tillvara ny kunskap om natriumsulfats skadliga verkan om det användes för ofta, och 

de visste att om de använde natriumsulfat hade de mindre oro, bättre egenkontroll och mins-

kade buksmärtor och förstoppning (Bengtsson & Ohlsson, 2005). I en annan studie framgick 

att cancerpatienter hade otillräcklig kunskap om hantering av smärta. The PRO-SELF Pain 

Control Program var ett effektivt tillvägagångssätt för att öka patienters kunskap om hantering 

av cancersmärta (Kim et al., 2004), precis som program för egenvård för människor med dia-

betes.  

 

För människor med diabetes var det viktigt att få information för att lättare kunna hantera 

sjukdomen men informationen de fick var inte alltid tillräcklig. Detta kan relateras till forsk-

ning bland patienter med HIV/AIDS, där det framkom att om information var otillräcklig så 

kunde personerna inte förändra beteenden och egenvård. En korrekt information är viktig, och 

sjuksköterskor kan med hjälp av bl.a. information hjälpa de sjuka att ta fram deras inneboende 

resurser för att uppnå den högsta möjliga upplevelse av hälsa (Nokes & Nwakeze, 2005). In-

formation gör patienter delaktiga, beslutmässiga och undanröjer misstro och rädsla (McKneal-

ly et al., 2004). Resultaten visar att personer med nyupptäck diabetes hade stort behov av me-

dicinsk information. Ekman & Skott (2005) fann även detta hos patienter med nydebuterad 

hjärtsjukdom. Medicinska informationen ger människor en förklaring till varför deras hälso-

tillstånd försämras, men det är även en kamp att begripa den medicinska informationen. Män-

niskor med nydebuterad sjukdom t.ex. myokardit undviker att klandra sig själv eller någon 

annan och på samma gång försöker de ta kontroll över sin sjukdom (French et al., 2005). 

 

Personer med diabetes visste vad de ville ha av sjukvården. De litade på sjukvården om de 

fick tillräcklig information, men de accepterade inte allt som sades och de kände att de hade 

ett eget ansvar. De blev inte alltid trodda eller bemötta med respekt. För dem var det viktigt 

att få prata om komplikationer och konsekvenser av sitt kroniska tillstånd, de ville ha infly-
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tande. Skräddarsydd rådgivning och behandling var nödvändig till varje enskild individ. Detta 

kan relateras till cancerpatienters upplevelser och behov av att bli behandlad av sjukvården 

som en individ och med respekt. Cancerbehandling skulle vara utan dröjsmål och omvårdnad 

skulle vara kontinuerlig. De ville även delta aktivt i behandlingsbeslut och veta vad de skulle 

förvänta sig (Booth et al., 2005; Jakobsson et al., 2005). Utbildning om hantering av sjukdom 

bör anpassas individuellt och grundas på patientens behov (Kim et al., 2004).   

 

I kategorin frukta framtiden och komplikationer framgick det att personer med diabetes oroa-

de sig för framtiden och för komplikationer. De fruktade sin sjukdom och kände rädsla för att 

de inte visste vad som skulle komma att hända. Fruktan kan ses som rädsla för något; för 

smärta, för att bli avvisad av andra människor eller gruppen, förlust av någon eller något eller 

inför dagen för sin egen död, till att genomgå en dödlig kamp och förlora allting (Bergbom & 

Askwall, 2000). Kronisk smärta kan göra att människan fruktar för rörelser som kan utlösa 

smärta (Nederhand et al., 2004). Är personer svårt sjuka så fruktar de för sjukdomen och dö-

den (Hunter, 2005; Powel & Clark, 2005). Men fruktan som fenomen handlar inte bara om 

svår sjukdom och död utan även vid livets början; gravida kvinnor kan känna en speciell och 

intensiv fruktan för att förlora kontrollen under förlossningen, fruktan för sitt eget och babyns 

liv och oro för förändringar i sitt eget liv beroende på graviditet och barnfödsel (Huizink et 

al., 2004). Fruktan och rädsla finns hela livet och äldres rädsla kan bero på avsaknad av tröst, 

ensamhet eller att bli beroende av andra (Jakobsson & Hallberg, 2005). 

 

Komplikationer var ett mycket känsligt ämne för människor med diabetes, något som gav 

upphov till mycket oro och ängslan. På ungefär samma sätt kände personer som levde med en 

kronisk pankreatit, och även de fruktade för framtida hälsoproblem, sömnsvårigheter och 

trötthet. De kände igen symptom som smärta, matintolerans, diabetes, flatulens, anorexia och 

viktförlust och oroade sig för vad som skulle följa (Fitzsimmons et al., 2005). En fruktad dia-

beteskomplikation var att bli impotent och de drabbade led även mentalt av detta. En annan 

oro var att inte kunna få barn, särskilt hos de yngre diabetikerna. En förändrad sexuell identi-

tet är frustrerade, att ha libido men ingen kapacitet till funktion, är svårt (Powel & Clark, 

2005). 

 

I kategorin vara trött, nedstämd och beroende visades att människor med diabetes kände en 

betydande utmattning eller trötthet. De kände sig svaga och trötta hela tiden och kunde inte 

göra saker de brukade göra. Sömnighet och trötthet är två samordnade men skilda fenomen, 
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och första symptom på sömnstörning. Trötthet är ett första tecken på ett kroniskt trötthetssyn-

drom som kan ses vid ett antal akuta och kroniska sjukdomar, som reumatoid artrit, cancer 

och multipel skleros, eller efter strålning eller cellgiftsbehandling. Mycket sjuka människor 

beskriver trötthet som det mest besvärande i deras liv och det som ger upphov till att de kän-

ner sig handikappade. Fysisk trötthet kan definieras som en maximal förlust av kraft, muskel-

aktivitet eller svikt av de funktionella organen. Fysisk trötthet kan observeras vid feber, infek-

tion, anemi, sömnstörningar och graviditet. Psykologisk trötthet kan däremot ses som ett till-

stånd av utmattning som har samband med minskad motivation. Psykologisk trötthet upp-

kommer vid stress och andra intensiva känslomässiga upplevelser och kan leda till depression 

och ängslan (Shen et al., 2006).  

 

Personer med diabetes kände sig ofta nedstämda och hade depressiva perioder då de hade 

svårt att fungera i ett vanligt liv. De kände brist på energi och ofta visste de inte varför. De 

upplevde fysiskt obehag och att de var utanför. Diabetessjuka kan även hålla sjukdomen hem-

lig och undvika sociala sammanhang (Jayne & Rankin, 2001). Patienter som är deprimerade 

eller ängsliga har mer fysiska symptom än de som inte är deprimerade och de lider av sinnes-

utmattning (de Waal et al., 2005). Depression är en riskfaktor för att utveckla hjärtinfarkt även 

hos friska personer (Massart & Triffaux, 2005). Hos människor med andra kroniska sjukdo-

mar är det även vanligt med depressiva tillstånd (Booth, et al., 2005; Fabian et al., 2005; Fitz-

simmons et al., 2005).  

  

Resultaten visar att sjukdomen även kunde innebära andlig isolering. Mycket svårt sjuka 

människor och deras anhöriga reflekterar ofta över andliga, religiösa och existentiella frågor. 

De har en önskan att sjukvårdspersonalen skall engagera sig tillsammans med dem i dessa 

frågor som ofta blev glömda eller undveks (Todres et al., 2005).    

 

Personer med diabetes förändrade sin självbild, upplevde ensamhet samtidigt som de gav upp 

en del av sitt oberoende. Ensamhet uppkommer oftare hos äldre kvinnor än hos män. Ensam-

heten kan även bero på civilstånd, att leva med speciella behov av anpassning, eller hjälp med 

dagliga aktiviteter (Jakobsson & Hallberg, 2005). Sjuka människor har behov av hjälp och 

kan känna sig isolerade om sjukdomen begränsar rörligheten så kan dagliga aktiviteter som 

trädgårds- och hushållsarbete, inköp och städning bli lidande. Sjuka människor kan behöva 

hjälp för att klara så enkla saker som en promenad, och detta kan förstärka deras känsla att 

vara gammal och beroende (Wann-Hansson et al., 2005).  
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I kategorin fundera över orsaker men vänja sig visades att människor med diabetes hade 

många och olika funderingar om varför de hade drabbats av sjukdomen. Många personer an-

förde genetiska orsaker. En del klandrade starkt sin familj för sin diabetes medan andra bara 

väntade på sjukdomen eftersom både föräldrar och syskon hade den. En del människor förstod 

inte varför de hade fått diabetes utan tyckte att det var mysterium. Annan forskning visade att 

även människor med cancer funderade över orsaker till sjukdomen och funderingar om det 

kunde bero på saker som ohälsosam mat, stress, ärftliga faktorer, rökning och alkohol eller 

om det var Guds vilja (Hubbell et al., 2005; French et al., 2005). I en annan studie framkom 

att människor med diabetes tolkade sjukdomen som stigmatisering (Jayne & Rankin, 2001).  

 

Personer med diabetes försökte vänja sig vid sin nya situation men de värderade livet relaterat 

till diabetesdiagnosen. Diabetessjuka gjorde justeringar och kompromisser i sina liv för att 

kunna anpassa sig efter diabetes. De ville leva så bra som möjligt och tyckte att det var möj-

ligt att ändra sina liv. Accepterande av ett kroniskt lidande och sjukdom kan liknas med att 

finna harmoni med sig själv i en rörelse framåt. Att finna harmoni med sig själv förutsäger 

närvaro av hopp och livets andlighet. Misstro kan sänka detta hopp så att istället för rörelse 

mot accepterande, drivs människan mot hopplöshet och misstro. Människor som är svårt sjuka 

känner ofta hopp för framtiden, att bli friska, för nya mediciner och för att kunna leva ett 

”normalt” liv (Delmar et al., 2005). Människor lär sig acceptera fysiska begränsningar och 

förluster som sjukdom medför (Rhodes & Bowles, 2002). 

 

I kategorin ha mod och styrka framgick att personer med diabetes inte tillät sjukdomen att ta 

över deras liv. De hade mod att avstå av något och att göra stora begränsningar i sina liv och 

de kände hopp och styrka. En del betraktade den kroniska sjukdomen som potentiellt botbar 

och hoppades att forskning kunde förändra saker. Människor med diabetes lärde sig att se 

sjukdomen som en strid, som gav dem energi och kraft att bland annat byta livsstil. De var 

mycket strikta med att följa alla regler gällande kost, motion och läkemedel. Mod kan ses som 

en del av livskraften, något som stärker livskraften och skapar modet att vara till (Bergbom & 

Askwall, 2000). I en annan studie framgick att människor med hjärtsvikt hittade sätt att ändra 

sina liv (Rhodes & Bowles, 2002). Människor med diabetes drevs av en stor önskan att leva 

och sökte ibland stöd i en andlig tro. Detta var även fallet vid andra kroniska sjukdomar, som 

t.ex. hjärtsjuka människor som blev starkare i sin tro på Gud, vilket stärkte dem och gav dem 

tro på sina liv (Rhodes & Bowles, 2002).  
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Omvårdnadsinterventioner  
Människor med diabetes vänder sig ofta till diabetesteam för att få den rätta informationen 

och för att öka sin kunskap. I diabetesteamet ingår läkare, sjuksköterskor, dietister, fotvårds-

specialister och kuratorer. Patientens erfarenhet och kännedom om sig själv och sin egen 

kropp har en avgörande inverkan på diabetesteamets arbete. Det krävs motivation och en god 

samarbetsförmåga i diabetesteamet för att ge patienten trygghet, tillit och vilja att leva ett gott 

liv. Därmed ökar även förutsättningarna för god egenvård. Den rätta kunskapen skapar även 

förutsättningar för att människor med diabetes lättare kan hantera sin sjukdom i vardagen lik-

som i mera svårbemästrade lägen (Wikblad, K., s. 25-26, 34).      

 

Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i diabetesteamet. Hon ser till att ge största möjliga 

stöd och handledning till diabetessjuka för att de skall kunna klara av egenvården på bästa 

möjliga sätt och med så gott välbefinnande som möjligt. När problem uppkommer bör diabe-

tessjuksköterskan finnas till hands och ge råd och trygghet. Utvecklingsarbeten bör ske såväl 

lokalt som över klinikgränser efter de behov som uppkommer så att personer med diabetes 

skall få en god vård varhelst de befinner sig i vårdkedjan (Wikblad, K., s. 41).   

 

Empowerment innebär att människor med diabetes får sjuksköterskans hjälp för att upptäcka 

och använda sina inneboende resurser för att ta kontroll över sin sjukdom. Sjukvårdspersona-

len är experter på diabetes, medan personer med diabetes är experter på att leva med denna 

sjukdom. Sjuksköterskan kan bidra med vägledning, information och stöd och personer med 

diabetes ansvarar för att de får den kunskap de behöver för att kunna uppnå specifika mål med 

anknytning till sin sjukdom (Wikblad, K., s. 53, 55-56).    

 

För att uppnå den bästa möjliga omvårdnad bör sjuksköterskan bedriva evidensbaserad om-

vårdnad. Detta innebär att vården baseras på såväl vetenskap som beprövad praxis. Man kom-

binerar sina tidigare kunskaper och erfarenheter med forskningsresultat av patientnära studier 

(Wikblad, K., s.337).    

 

Typ 2-diabetes är en sjukdom som går att förebygga. Sjuksköterskor i hela världen har en vik-

tig del i hälsobefrämjandet som syftar till att bekämpa diabetespandemi och att bevara folk-

shälsa så länge som möjligt (Hjelm, et al., 2003).  
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Metodkritik  
Den här litteraturstudien har en hög trovärdighet och har sin styrka i att den grundades på ve-

tenskapliga artiklar som enligt Willman & Stoltz (2002) uppfyllde kvalitets- och inklusionsk-

riterier. Dessa artiklar begränsades till åren 1999 – 2005 och innehöll endast kvalitativ data. 

Deltagare i studierna var av olika kön, ålder och nationalitet. Studien grundades på internatio-

nella vetenskapliga artiklar och resultaten visade även att människors kunskaper om diabetes 

skildes, beroende vilket land personerna levde i. I fattiga länder var kunskap om sjukdomen 

sämre men coping strategier bättre. Urvalet av deltagare, processen av datainsamling och ana-

lys i enlighet med Graneheim & Lundman (2004) var tydligt beskrivna. För att försäkra mig 

att jag hållit mig till fenomenet och att bara relevant data var insamlad har jag i enlighet med 

Downe-Wamboldt (1992) kontinuerligt gått tillbaka till ursprungstexten. Enligt Burnard 

(1991) gjordes validitets kontroller under hela arbetsprocessen. Resultaten överensstämde och 

var noggrant presenterad. Läsaren kan steg för steg följa studiens innehåll och att söka alter-

nativa förklaringar. 

 

Litteraturstudiens svaghet kan ligga i att en studie använde i sin forskning bara manliga delta-

gare och två andra studier utgjordes av enbart kvinnliga deltagare. Detta kan ge ett visst avvi-

kande i insamlad data och bör därför beaktas. 

 

Enligt Holloway & Wheeler (2002) skall resultatet av analyserad data vara överförbar, d.v.s. 

kunna relateras till andra studier och tillämpas på andra deltagare. I diskussionen kan läsaren 

se hur litteraturstudiens resultat tillämpades till andra studier, där fanns många likheter i upp-

levelser hos människor som hade andra kroniska sjukdomstillstånd.   
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Slutsatser  
Det är troligt att människor med diabetes om de ges möjlighet kan klara av att sköta om sin 

sjukdom relativt självständigt. Det kan även antas att de kan bibehålla och utveckla en god 

självkänsla om de möter en sjukvård som bemöter dem med respekt och tar till vara deras 

kunskaper. Många deltagare i studier ville veta mer om sin sjukdom och sökte ständigt efter 

en ny information, de var även villiga att prova alternativ medicin. De flesta strävade efter ef-

fektiv egenvård, medbestämmande och kontinuitet. De flesta diabetessjuka hade en stor önska 

att leva trots att livet ofta innebar ett kämpande för ”ett normalt liv”, men de hade ibland en 

andlig tro som stöd eller hopp att nya mediciner kan bota dem. 

 

Litteraturstudien kan utgöra ett stöd för sjuksköterskan, som dagligen i sitt arbete möter män-

niskor med diabetes och möjliggöra för sjuksköterskan att ge en god och holistisk omvårdnad.  

 

En fortsatt forskning kan utgöras av en empirisk studie för att ta reda på om sjukvårdspersonal 

i mötet med diabetessjuka har tillräckliga kunskaper för att möta de sjuka på ett korrekt sätt 

och ge dem den vård de vill ha. 
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