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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Typ 2-diabetes är ett växande folkhälsoproblem. Trots detta finns det få studier 

som undersöker hur personer upplever det att få denna diagnos, hur de hanterar nödvändiga 

livsstilsförändringar samt hur stödet från diabetessjuksköterskan upplevs. 

Syfte: Att beskriva individers upplevelser och erfarenheter av att diagnostiseras med typ 2-

diabetes samt hur de upplever stödet från diabetessjuksköterskan på vårdcentralen den första 

tiden efter diagnos.  

Metod: Kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor. Nio deltagare inkluderades 

med bekvämlighetsurval. Intervjuerna analyserades med både manifest och latent 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundmans metod.  

Resultat: Analysen från intervjuerna resulterade i två teman och sju subteman. Det första 

temat var Upplevelser och känslor den första tiden efter en diabetesdiagnos med följande 

subteman: Upplevelser vid diagnostillfället, Upplevelser och känslor av att leva med diabetes 

samt Hantering av vardagslivet. Det andra temat var Upplevelser och erfarenheter av 

diabetesvården med tillhörande subteman: Upplevelser av stöd från diabetessjuksköterskan, 

Multiprofessionellt team, Förbättringsområden och Hälsolitteracitet.  

Slutsats: Upplevelsen av att få diagnosen typ 2-diabetes kunde komma chockartat eller som 

en lättnad att det inte var värre. Trots att kunskapen fanns om nödvändiga livsstilsförändringar 

så var det svårt att få till hållbara strategier och lösningar i vardagen. Stödet från 

diabetessjuksköterskan var viktigt och kunde påverka hur motiverade deltagarna var att införa 

hälsosamma rutiner i sitt liv.  

 
Nyckelord: Typ 2-diabetes, Upplevelser, Stöd, Diabetessjuksköterska, Kvalitativ 
intervjustudie 
 



ABSTRACT 
Background: Type 2 diabetes is a growing public health problem. Despite this, there are few 

studies exploring how people react to this diagnosis, how they deal with the necessary 

lifestyle changes and what they think about the support offered by the diabetes nurse.  

Aim: To describe individuals’ perceptions and experiences of being diagnosed with type 2 

diabetes as well as their impressions of the support offered by the diabetes nurse at the 

primary health center during the initial period after the diagnosis. 

Methods: Qualitative interview study with semi structured questions. Nine participants were 

selected through convenience sampling. The interviews were analysed through both manifest 

and latent content analysis in accordance with the Graneheim and Lundman method.  

Results: The analysis of the interviews resulted in two themes and seven subthemes. The first 

theme concerns Perceptions and emotions during the initial period of a diabetes diagnosis 

with the following subthemes: Perceptions at the time of diagnosis, Views and emotions 

regarding life with diabetes and Handling of everyday life. The second theme concerns Views 

on and experiences of diabetes care with the following subthemes: Views on the support 

received from the diabetes nurse, Multi-professional team, Areas of improvement and Health 

literacy. 

Conclusion: The announcement of a type 2 diabetes diagnosis sometimes came as a chock 

and sometimes as a relief. Despite being aware of the necessary lifestyle changes, the 

interviewees had difficulties applying sustainable strategies and solutions in their daily lives. 

Support from the diabetes nurse was important and could influence the participants’ 

commitment to introducing healthy habits into their lives.  

 

Keywords: Type 2 diabetes, Perceptions, Support, Diabetes nurse, Qualitative interview 

study 
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BAKGRUND 
Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som har förhöjd nivå av glukos i blodet 

(Lindholm, 2009). Sjukdomen utgör ett växande globalt folkhälsoproblem som huvudsakligen 

omfattar typ 2-diabetes, vilket innebär att personen har en insulinresistens samt även ofta en 

insulinbrist (Lindholm, 2009). World Health Organization [WHO] (2017) uppskattade att 422 

miljoner människor världen över hade diabetes år 2014, vilket nästan är en fyrdubbling på 

trettio år. Ökningen av personer med typ 2-diabetes sker snabbast i medel- och 

låginkomstländerna. Cirka 1,6 miljoner dödsfall i världen var direkt kopplade till diabetes 

2015 och WHO (2017) spår att diabetes kommer vara den sjunde vanligaste dödsorsaken i 

världen år 2030.   I Sverige har cirka 4-6 % av befolkningen typ 2-diabetes, men det finns 

många odiagnostiserade (Socialstyrelsen, 2015).  

Definition på diabetes är enligt WHO (2017) när ett fasteblodsocker är lika med eller över 7,0 

mmol/l vid två separata mättillfällen. Även glykerat hemoglobin, Hba1c, kan användas för 

diagnostik hos vuxna med misstänkt typ 2-diabetes (Lilja, Jansson, Alvarsson, Aldrimer, 

Nordin & Attvall, 2013; WHO, 2011). Båda dessa blodprover tas samtidigt för att kunna ställa 

en säker diagnos och Hba1c ska då ligga över 48 mmol/mol. Fördelarna med Hba1c är att det 

visar hur blodsockret har legat under cirka 12 veckors tid och är därför oberoende av om 

personen är fastande eller stressad vid blodprovstagningen (Lilja et al, 2013). Övervikt, fysisk 

inaktivitet och stigande ålder är faktorer som kan öka risken att drabbas av typ 2-diabetes. 

Typiska symtom på sjukdomen kan vara ökade urinmängder, törst, viktnedgång och 

synrubbningar men ofta kan personen med typ 2-diabetes gå länge med ett för högt 

blodsockervärde utan att märka några sådana symtom (Lindholm, 2009).  

Diabetes kan med tiden leda till såväl makrovaskulära som mikrovaskulära följdsjukdomar, 

såsom hjärtinfarkt, stroke, retino-, nefro- och neuropati (Socialstyrelsen, 2015). Enbart 

förekomst av diabetes ger en fördubblad risk att drabbas av vaskulära sjukdomar även då 

andra riskfaktorer såsom högt blodtryck och rökning är borträknade (The emerging risk 

factors collaboration et al., 2010). Dessa följdsjukdomar påverkar individens hälsa negativt 

samt leder till höga vårdkostnader och minskad arbetskapacitet vilket även drabbar samhället 

(Hjelm, 2012). Tidigare studier visar att en god glykemisk kontroll senarelägger debuten av 

följdsjukdomarna (ACCORD, 2007; Diabetes Control and Complications Trial Research 

Group, 1993; King, Peacock & Donnelly, 1999; Nathan, Cleary, Backlund, Genuth, 

Lachin,…DCCT/EDIC, 2005). Enligt 1§ Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) är målet med 
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hälso- och sjukvården en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen och i 2§ 

står att hälso-och sjukvården ska arbeta för att förebygga ohälsa. Genom att satsa på 

livsstilsförändringar såsom ökad fysisk aktivitet, förbättrade matvanor, rökstopp samt 

viktnedgång kan samhället förebygga och fördröja debuten av typ 2-diabetes och därmed 

spara stora kostnader (Neumann, Lindholm, Norberg, Schoffer, Klug & Norström, 2017; 

WHO, 2017).  

Diabetesvården i Sverige har i stor utsträckning ambitionen att arbeta multiprofessionellt och i 

team (Socialstyrelsen, 2015). En viktig framgångsfaktor för diabetesvården är att patienterna 

får tillgång till vården i den utsträckning som krävs och att vården ges av personal med rätt 

kompetens (Socialstyrelsen, 2015). Tillsammans med patienten utgör diabetessjuksköterskan 

och den diabetesansvariga läkaren centrala roller i teamet där även andra yrkesgrupper till 

exempel dietister, fotvårdsterapeuter, kuratorer och sjukgymnaster ingår. Tillsammans med 

dessa yrkeskategorier ska patienten sätta upp behandlingsmål som är anpassade efter dennes 

förmåga (Socialstyrelsen, 2015; SFS 2014:821). För att kvalitetssäkra en jämlik och god 

diabetesvård används det nationella diabetesregistret [NDR] i Sverige som verktyg. I registret 

registreras patientens behandling, debutålder, eventuella komplikationer samt värden såsom 

HbA1c och blodtryck (Eliasson & Gudbjörnsdottir, 2014). Uppgifterna i NDR kommer 

framöver även baseras på Svedbo Engström, Leksell, Johansson och Gudbjörnsdottir (2016) 

enkät om patientrapporterade utfallsmått [PROM] som utformades för att kunna utveckla en 

mer personcentrerad diabetesvård.   

Inom diabetesvården har patientutbildning ledd av personer med adekvat kompetens på 

gruppnivå visat sig ge goda behandlingsresultat och primärvården bör därför erbjuda detta då 

diagnos ställs, men även senare (Socialstyrelsen, 2015; Statens beredning för medicinsk 

utvärdering [SBU], 2009). En studie som undersökte hur resursfördelningen inom svensk 

primärvård utvecklats de senaste åren, såg att antalet listade patienter med typ 2-diabetes 

ökade i Sverige (Husdal, Rosenblad, Leksell, Eliasson, Jansson, Jerdén,...Thors-Adolfsson, 

2017). Författarna till studien såg att diabetessjuksköterskorna i större utsträckning baserade 

den individuella rådgivningen på den enskilda individens behov, men trots att det finns 

evidens för att grupputbildning är en bra utbildningsmetod, så var det fortfarande få 

mottagningar som erbjöd detta. Dessutom kunde de se att patienternas delaktighet i besluten 

om sina behandlingsmål fortfarande var låga (Husdal et al, 2017; Socialstyrelsen, 2015). 

Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2008) beskriver att individer som är delaktiga i 
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utbildningen om sin sjukdom stärks och därmed blir mer aktiva och involverade i sin 

egenvård. 

Att använda sig av ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvården är av vikt för att 

kunna stödja patienter till att integrera sjukdom och egenvård i livet (Jutterström, 2013). 

Personcentrerad vård betyder att visa respekt, ha förståelse och se hela människan som finns 

bakom ordet patient (Hörnsten & Jutterström, 2017). Det innebär att se patienten som en 

person med egna önskemål, behov, viljor, förmågor och ansvar. För att vårdpersonalen ska 

kunna få förståelse och se helheten behöver patienten få tid och möjlighet att berätta om sin 

situation (Hörnsten & Jutterström, 2017). Personcentrerad vård innebär däremot inte att låta 

individen få som den vill eller att den nyinsjuknade lämnas med information att själv förstå 

och ta ställning till (Epstein, Fiscella, Lesser & Stange, 2010).  

Ett annat viktigt begrepp inom hälso- och sjukvården är hälsolitteracitet. Det innebär hur 

individen erhåller, förstår och förhåller sig till information som kan ha betydelse för hälsan 

(Mårtensson & Hensing, 2012). Detta är något som alla som arbetar med människor som 

drabbats av en kronisk sjukdom bör ta hänsyn till. Utgångspunkten för hälsolitteracitet är att 

alla människor är kapabla att själva främja sin hälsa, lösa hälsoproblem som kan uppstå samt 

vara aktiva samarbetspartners i fråga om beslut om behandling och vård. En bristande 

hälsolitteracitet kan ha effekter på både individ och samhällsnivå. (Mårtensson & Hensing, 

2012).  

Att leva med typ 2-diabetes innebär att sjukdomen är närvarande 24 timmar om dygnet. För 

att kunna hantera sjukdomen på ett så bra sätt som möjligt behövs kunskap, motivation, 

självförtroende och förmågan att kunna göra det eftersom det är individen själv som har 

huvudansvaret för sin sjukdom och inte sjukvårdspersonalen (Bartol, 2012). Alla individer är 

unika och ser på sjukdom och hälsa på olika sätt. Därför behöver distriktssköterskan och övrig 

vårdpersonal vara lyhörda för den enskilda individens behov av stöd och egenvård 

(Socialstyrelsen, 2015). Wikblad (2012) definierar egenvård som allt individen själv gör för 

att må bra trots kronisk sjukdom. Problem kan uppstå när individen inte ser vinsterna med 

livsstilsförändringar vid diagnos utan endast ser begränsningarna i vardagen som sjukdomen 

kan medföra (Jutterström, 2013; Wikblad, 2012). Här spelar diabetessjuksköterskan en stor 

roll genom att förmedla kunskap om sjukdomen samt hjälpa och motivera personerna att 

förstå och se fördelarna varför en bättre metabol kontroll är nödvändig (Bartol, 2012). Trots 

de riktlinjer som finns inom diabetesvården så når inte alla patienter upp till 
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behandlingsmålen (Rushforth, McCrorie, Glidewell, Midgley & Foy, 2016). De såg att 

diabetessjuksköterskor ofta kände sig otillräckliga och tyckte att de saknade både tid och 

kunskap om gällande riktlinjer samt hur livsstilsförändringar och beteendeförändringar kan 

underlättas. Ofta kände diabetessjuksköterskorna sig frustrerade över patienternas bristande 

följsamhet och att de behövde kompromissa mellan sin ambitionsnivå och tiden som fanns 

avsatt för varje enskild patient (Rushforth et al, 2016).  

För individen kan diabetesdiagnosen innebära en förklaring på upplevda symtom men det kan 

även innebära att fotfästet förloras och att en ny främmande och skrämmande värld tar vid 

(Lundman, 2012).  Kneck, Klang och Fagerberg (2011) har tidigare undersökt hur personer 

som nyligen blivit diagnostiserade med diabetes upplevde det att lära sig att leva med 

sjukdomen. Deltagarna beskrev det som att en ny verklighet tog vid och att ingenting var som 

vanligt längre, att lyssna på sin egen kropp blev viktigare än förut och livsstilsförändringar 

blev nödvändiga. För att deltagarna i studien skulle lära sig att leva med en kronisk sjukdom 

så spelade personalen i hälso-och sjukvården en nyckelroll genom att vara lyhörda för deras 

behov (Kneck et al., 2011). Patienten får instruktioner om behandlingsråd och 

livsstilsförändringar för att erhålla bästa möjliga blodsockerbalans och för att undvika 

komplikationer. Dessa åtgärder kan upplevas som en inskränkning i den personliga friheten 

(Lundman, 2012).  

Livsstilsförändringar tar tid att göra (Folkhälsomyndigheten, 2014). Sjuksköterskans ansvar 

kan därför vara att försöka utforska var någonstans individen befinner sig i 

förändringsprocessen och hjälpa till att hitta positiva saker med en förändring och se till att 

det passar in i vardagslivet. Om något annat stimuli påverkar människan under tiden så är det 

lätt att falla tillbaka till de gamla inrutade vanorna (Folkhälsomyndigheten, 2014).  

Ahlin & Billhult (2012) såg att kvinnor som drabbats av typ-2 diabetes kände sig ambivalenta 

till att behöva stöd att göra livsstilsförändringarna och att de kände sig som “offer” som 

drabbats av sjukdom. Kvinnorna tyckte bland annat att deras kunskapsbrist var ett hinder för 

att förändra sina beteenden. Därför behöver sjuksköterskorna vara lyhörda för den enskilda 

individen och hjälpa till att identifiera hindrande och underlättande faktorer för förändring 

(Ahlin & Billhult, 2012). Personer med typ 2-diabetes kan känna sig skyldiga att ge upp 

många tidigare intressen och nöjen och avstå från att göra saker som de tidigare gjorde eller åt 

(Buchmann, Wermeling, Lucius-Hoene & Himmel, 2016). Personerna kan känna en moralisk 

press att uppnå förbättrade provresultat och viktnedgång, och när deras ansträngningar med 
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förändrade livsstilsvanor inte syns på kontrollerna, kan de ibland uppleva att vårdgivarna 

felbedömer dem. För att skapa en bra vårdrelation och förhållande mellan parterna behöver 

diabetessjuksköterskan lyssna på patienternas strategier samt förstå deras försök och 

ansträngningar för att lyckas skapa hälsosamma beteenden (Buchmann et al, 2016).  

Hur benägen en person med typ 2-diabetes är att göra en livsstilsförändring beror även på 

hur allvarlig sjukdomen upplevs (Hörnsten & Lundman, 2012).  Hörnsten, Sandström och 

Lundman (2004) såg att många som insjuknar i typ 2-diabetes upplever en alltför låg 

allvarsgrad, att diabetes knappt är en sjukdom, vilket gör det svårt att starta en 

förändringsprocess. Det kan även bli svårt att göra en livsstilsförändring om personen 

upplever ett för starkt hot av sjukdomen, då det finns risk att fastna i gamla vanor och inte 

kunna hitta några bra strategier för att komma vidare (Hörnsten & Lundman, 2012). En 

annan viktig del för att klara av att förändra ett beteende är vilka inre och yttre 

motivationsfaktorer personen har, det vill säga vilka personliga mål, vilka förväntningar och 

möjligheter som personen kan se. Dessutom krävs för att varaktigt kunna behålla nya rutiner 

att personen märker av och får positiv respons på ansträngningen, annars kan lätt känslan av 

att ge upp och önskan att ta en paus från sjukdomen infinna sig (Hörnsten & Lundman, 

2012). 

Att drabbas av typ 2-diabetes kan innebära en kamp för att inte bli sin sjukdom utan att 

försöka fortsätta leva som vanligt men samtidigt låta den nya sjukdomen bli en naturlig del av 

vardagen (Johansson, Ekebergh & Dahlberg, 2009). Det kan upplevas som att det inte finns 

något val, om de vill må bra, så måste de acceptera sjukdomen och anpassa sig till den. Trots 

diabetesdiagnosen vill de fortsätta ha samma liv och vara samma personer som tidigare även 

om de nu drabbats av en sjukdom (Johansson et al, 2009).  

Teoretisk referensram 
En teoretisk referensram kan användas för att tydliggöra omvårdnaden samt sjuksköterskans 

kompetensområden och ansvar (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Ramverken kan även 

bidra till att stärka sjuksköterskan i sin yrkesutövning vilket leder till en förbättrad omvårdnad 

för patienten (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Till denna studie valdes Callista Roy´s 

adaptionsmodell som referensram då den fokuserar på en människas förmåga att anpassa sig 

till nya livssituationer, vilket blir aktuellt då en individ diagnosticeras med typ 2-diabetes 

(Roy, 2009). Dessutom valdes denna teori eftersom den betonar vikten av samarbetet mellan 

patienten och sjuksköterskan. Roy (2009) menar att patienter som är delaktiga i sin vård blir 
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mer engagerade i att förverkliga de mål som satts upp. Målen ska spegla vad patienten önskar 

och inte vad sjuksköterskan tycker att patienten ska göra. Tillsammans kan lång- och 

kortsiktiga mål formuleras vilket gynnar patientens känsla av att kunna hantera sin situation 

(Roy, 2009). 

De fyra begrepp som Roy (2009) utgår från är människa, miljö, hälsa och omvårdnad. Målet 

med omvårdnad är enligt Roy (2011) att främja adaption mellan de fyra olika områdena 

genom att medverka till hälsa, livskvalitet samt att dö med värdighet. Med begreppet 

människa menar Roy (2009) inte enbart den enskilda personen utan även olika grupper, 

familjer, samhällen och organisationer som finns runt patienten.  Roy (2009) anser att det är 

viktigt att det finns ett ömsesidigt beroende mellan “människorna”. Det innebär att stödja 

känslomässiga och utvecklingsmässiga behov vilket påverkas av kommunikationen mellan 

parterna. Miljön runt människan är viktig och det som händer runt omkring påverkar 

livsvillkoren. Det ökade klimat hotet med bland annat föroreningar i luft och vatten kommer 

på sikt att påverka människors hälsa negativt (Roy, 2009). För att kunna möta de förändrade 

globala behoven såsom utvecklingen av teknologi, politik och ekonomi har Roy (2011) 

vidareutvecklat sin adaptionsmodell och teorin utvecklas fortlöpande. Framtiden kommer att 

ställa andra krav på hälso- och sjukvården och sjuksköterskornas roll kommer att förändras.  

Callista Roy´s adaptionsmodell innebär att människan lever i en föränderlig tillvaro och går ut 

på att en individ som drabbats av ohälsa aktivt behöver anpassa sig till sin nya situation för att 

bevara integriteten och nå jämvikt och balans i tillvaron (Roy, 2009). Enligt Roy har 

människan en förmåga till att aktivt anpassa sig till sina livsomständigheter och bearbeta nya 

situationer med hjälp av olika copingprocesser.  Sjuksköterskans målsättning är att främja 

denna adaption och därigenom bidra till en positiv upplevelse av hälsa, välbefinnande och 

livskvalitet. Individen behöver kunna förstå och anpassa sig till de förändringar som kan 

uppstå när den drabbas av ohälsa eller lidande. Roy (2009) menar att hälsa och ohälsa kan 

existera samtidigt och att hälsan är beroende på om individen kan anpassa sig och hantera den 

föränderliga miljön till exempel vid sjukdom. Fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande är inte alltid möjligt att uppnå men det är viktigt att försöka göra bästa möjliga 

av omständigheterna (Roy, 2009). 

Genom att använda Roys adaptionsmodell (2009) kan sjuksköterskan få en helhetsbild av 

människans upplevelser och svar. Hur en människa hanterar förändringar i tillvaron beror inte 

enbart på de problem, behov eller brister som uppstått utan beror även på människans 
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egenskaper, tillgångar, kunskap, kompetens och förmågor. Även tidigare erfarenheter har 

betydelse för upplevelsen av hälsa, ohälsa och vård (Roy, 2009). Tankar och känslor styr en 

stor del av hur människan handlar i olika situationer. Sjuksköterskans uppgift är att stödja 

individen att hantera de utmaningar som uppstår i livet.  Dessutom behöver sjuksköterskan 

förstå att individen även ingår i ett större sammanhang, både på grupp och samhällsnivå (Roy, 

2009).  

Problemformulering 
Enligt kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (Distriktssköterskeföreningen i Sverige 

[DSF] & Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2008) ska distriktssköterskan arbeta 

hälsofrämjande och förebyggande. Det innebär att kunna möta, stödja, hjälpa, förebygga, 

råda, vårda, behandla samt lindra lidande utifrån individens behov (DSF & SSF, 2008). Detta 

kan vara av stor vikt då en person får diagnosen typ 2-diabetes. Det finns ett begränsat antal 

studier som beskriver patientens perspektiv på upplevelse av diagnosen. Att hjälpa 

nyinsjuknade individer med typ 2-diabetes att hantera sin sjukdom genom egenvård är ett 

viktigt område för distriktssköterskan då det kan förebygga framtida komplikationer som kan 

medföra negativa konsekvenser såväl för individen som för samhället (Socialstyrelsen, 2015, 

Kneck et al., 2011). Målet med föreliggande studie är att få en tydligare bild av personernas 

upplevelser och erfarenheter av att få en diabetesdiagnos. Detta kan i sin tur skapa 

förutsättningar för att diabetessjuksköterskan ska kunna erbjuda adekvat stöd och bemöta 

deras behov på ett tillfredställande sätt. 

Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att beskriva individers upplevelser och erfarenheter av att 

diagnostiseras med typ 2-diabetes samt hur de upplever stödet från diabetessjuksköterskan på 

vårdcentralen den första tiden efter diagnos.  

METOD 

Design  
En kvalitativ deskriptiv design med induktiv ansats baserat på individuella intervjuer med 

semistrukturerade frågor. Induktiv ansats innebär att en förutsättningslös analys av texterna 

kommer att ske (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  Metodvalet är lämpligt att använda 

när syftet är att undersöka människors upplevelser, uppfattningar, erfarenheter eller 
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beskrivningar av ett specifikt område (Henricson & Billhult, 2012).  Kvalitativa studier är 

även användbara när avsikten är att förstå den individuella personens synvinkel av sin 

situation (SBU, 2014). Valet av metod motiveras av att syftet med examensarbetet är att 

beskriva individers upplevelse av att få en diabetesdiagnos samt hur de upplever stödet från 

sin diabetessjuksköterska.  

Urval  
Författarna till studien kom under våren 2017 i kontakt med diabetessjuksköterskor på fyra 

vårdcentraler via handledaren till uppsatsen.  Två av dessa avböjde redan från början att 

medverka på grund av tidsbrist. Då inkluderingen av deltagarna till studien skulle påbörjas 

under hösten, uppdagades det att en av de kvarstående diabetessjuksköterskorna hade avslutat 

sin tjänst och att vårdcentralen därför inte längre kunde bistå med hjälp med rekryteringen. 

För att hitta deltagare att intervjua kontaktades därför ytterligare sex diabetessjuksköterskor 

inom regionen via mail och telefon med förfrågan om de kunde hjälpa till med rekryteringen. 

Av dessa ställde fyra diabetessjuksköterskor upp.  

I studien användes ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att alla personer som uppfyllde 

inklusionskriterierna tillfrågades av diabetessjuksköterskorna om de ville delta. Ett 

bekvämlighetsurval ansågs vara lämpligt till studien för att samla in data som motsvarade 

syftet under de veckor som datainsamlingen pågick, eftersom det oftast går snabbt att få ihop 

önskvärt antal deltagare (Kristensson, 2014; SBU, 2014).  

Intervjuer genomfördes till dess att mättnad uppnåtts, det vill säga att inga nya aspekter av 

området framträdde (Polit & Beck, 2012; SBU, 2014). Totalt tackade elva personer ja till att 

bli intervjuade, men en deltagare exkluderades på grund av tveksamheter om vilken diagnos 

personen hade. Dessutom exkluderas ytterligare en deltagare på grund av sjukdom vid två 

tillfällen då intervjun var inbokad och eftersom mättnad uppnåtts gjordes inga ytterligare 

försök att boka in en ny tid. Det framkom inte hur många personer som totalt blev tillfrågade 

av diabetessjuksköterskorna om deltagande i studien, hur många som avböjde eller hur många 

som exkluderades på grund av att de inte uppfyllde inklusionskriterierna.    

Totalt inkluderades nio personer (n=9) som nyligen hade diagnostiserats med typ 2-diabetes i 

studien. Deltagarna hade olika kön och ålder vilket bidrog till en varierad och bred bild av 

deras upplevelser. Tiden från det att diagnosen ställts varierade mellan två veckor till sex 

månader. Se Tabell 1 för demografisk data av deltagarna.  
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Tabell 1: Demografisk data av deltagarna 
Ålder 
Median 
Medelvärde 
Intervall 

 
55 år 
59,3 år 
48-83 år 

Kön 
Kvinnor  
Män 

 
5 
4 

Socialt 
Ensamboende 
Sammanboende  

 
4 
5 

Behandling 
Kostbehandling 
Tablettbehandling 

 
2 
7 

Body Mass Index (BMI) 
Median 
Medelvärde 
Intervall 

 
29,1 kg/m2 
28,9 kg/m2 
25-31,9 kg/m2 

Hba1c vid diagnos  
Median 
Medelvärde 
Intervall 

 
60 mmol/mol 
66 mmol/mol 
37-100 mmol/mol 

 
Inklusionskriterier för deltagande i studien var personer som diagnostiserats med typ 2-

diabetes under de senaste sex månaderna. Tidsintervallet bestämdes eftersom deltagarna 

skulle ha ett tydligt minne av diagnostillfället men även att de skulle ha hunnit etablerat en 

kontakt och fått erfarenhet av att möta diabetessjuksköterskan. Deltagarna som inkluderades i 

studien skulle även kunna prata och förstå det svenska språket. Exklusionskriterier var 

kognitiva funktionsnedsättningar. Dessutom exkluderades deltagare som inte godkände att 

intervjun spelades in då det fanns risk för metodfel som kunde påverka analysen.  

Kontext 
Deltagarna rekryterades från fem vårdcentraler inom regionen. Tre var belägna på 

landsbygden och två var inom stadsgränsen. De flesta deltagarna var bosatta på landsbygden.  

För att minska risken för att deltagaren skulle känna sig i beroendeställning till intervjuaren 

genomfördes intervjuerna på valfri plats som deltagarna tyckte kändes bra för dem och där de 

kände att de kunde tala obehindrat. Det innebar att det blev olika miljöer för olika intervjuer. 

En intervju hölls på ett café, fyra i ett sammanträdesrum på ett bibliotek, tre i deltagarnas hem 

samt en hemma hos en av de studieansvariga.   
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Datainsamlingsmetod   
Data samlades in med hjälp av individuella intervjuer med semistrukturerade frågor. 

Intervjuerna genomfördes under vecka 37-39, 2017. Intervjufrågorna till studien har 

inspirerats av ett intervjuformulär som användes för att utforma en enkät om patient reported 

outcome measures [PROM] inom diabetesvården (Svedbo Engström et al., 2016). 

Frågeformuläret är validerat av experter inom området och ansågs mäta de variabler som var 

av intresse (Svedbo Engström et al., 2017). Även reliabiliteten, att frågeformuläret mätte 

liknanden värde vid flera olika mätningar ansågs vara tillfredställande med bland annat test-

retest (Svedbo Engström et al., 2017). Därför valdes de frågor som ansågs relevanta för syftet 

ut från Svedbo Engström et al. (2016) intervjuformulär. Intervjuguiden (Bilaga 1) utformades 

för att motsvara studiens syfte och var uppbyggd med 11 frågor som rörde upplevelsen av att 

få diagnosen typ 2-diabetes och känslan av stöd från diabetessjuksköterskan. 

Intervjun startade med frågor kring social bakgrund och eventuell behandling, se Bilaga 1. 

Dessutom inhämtades beskrivande data om deltagarna såsom ålder, Hba1c och BMI in. 

Därefter fick deltagarna fritt berätta om sina upplevelser och känslor. Författarna till studien 

ställde följdfrågor till deltagarna ifall svaren inte ansågs vara tillräckligt innehållsrika.  

Provintervjuer är ett bra sätt att inse sin egen förförståelse, att träna på att vara intervjuare 

samt för att ställa frågorna på ett lättförståeligt sätt (Kristensson, 2014). Två provintervjuer 

genomfördes därför för att se om frågorna besvarade syftet och för att öva på 

intervjutekniken. Analysen och transkriberingen av intervjuerna påbörjades redan samma dag 

som intervjuerna ägde rum för att märka om det saknades något innehåll eller om frågorna 

behövde omarbetas för att få ett djup i intervjuerna. Materialet från provintervjuerna ansågs 

besvara syftet och eftersom intervjuguiden inte omarbetades inkluderades de därför i 

resultatet. 

Tillvägagångssätt 
Ett skriftligt godkännande för genomförandet av studien inom primärvården i regionen 

inhämtades av primärvårdsdirektören. Även verksamhetscheferna på de berörda 

vårdcentralerna fick information och lämnade ett skriftligt godkännande. Vidare informerades 

diabetessjuksköterskorna om studiens upplägg och syften. I informationen beskrevs deras 

uppgift som var att i samband med ett ordinarie besök tillfråga personerna som uppfyllde 

inklusionskriterierna till studien, om studieanvariga fick kontakta dem. Därefter togs 

telefonkontakt med dem som visat intresse till att delta för att ge ytterligare information samt 



 

 

15 

boka tid för intervjun på den plats personen önskade. Under inkluderingstiden hölls 

mailkontakt med diabetssjuksköterskorna för att påminna om att tillfråga potentiella deltagare.  

Intervjuerna ägde rum på flera olika platser enligt deltagarnas önskemål. Författarna till 

studien började intervjuerna med att presentera sig själva. Deltagaren fick därefter en kort 

sammanfattning av studien syfte, förväntad tidsåtgång och att de hade möjlighet att avbryta 

sitt deltagande när som helst (Kristensson, 2014). Därefter fick deltagarna det skriftliga 

informationsbrevet (Bilaga 2) om studien som de fick läsa igenom. Samtycket skrevs på innan 

intervjuerna påbörjades. Intervjuerna spelades in på två mobiltelefoner för att minska risken 

för tekniska fel. Därefter fördes ljudmaterialet över till två USB-minnen för att obehöriga inte 

skulle få tillgång till materialet. Materialet sparas till examensarbetet är godkänt och kommer 

sedan raderas. Intervjuerna tog mellan 15-45 minuter. Båda författarna var med vid 

intervjuerna, en höll i intervjun och den andra satt med som observatör för att så mycket som 

möjligt av deltagarnas berättelser skulle fångas upp. 

Forskningsetiska överväganden 
Studien genomfördes inom ramen för universitetsutbildning på avancerad nivå och behövde 

därför inte genomgå någon formell etisk prövning enligt lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor (SFS, 2003:460). Däremot behövdes ett samtycke av deltagaren 

inhämtas innan studien påbörjades. Samtycket kunde när som helst tas tillbaka av deltagaren 

och dokumenterades skriftligt (SFS, 2003:460). För att ett samtycke ska förklaras giltigt 

behöver deltagaren ha fått god information om studien innan påskrift sker (CODEX, 2016). 

Informationen som ges till deltagaren ska vara på ett lättförståeligt språk och vara både 

muntligt och skriftligt. Innehållet i informationen ska dessutom inkludera syftet med 

forskningen, vilka metoder som kommer att användas, att det är frivilligt och att deltagaren 

har rätt att avbryta sitt deltagande när som helst. Även eventuella risker, vad som krävs av 

deltagaren samt hur hantering av data som samlas in kommer hanteras ska framgå (CODEX, 

2016). Allt detta respekterades i studien. 

Deltagarna i examensarbetet fick både muntlig och skriftlig information (Bilaga 2). 

Informationsbrevet var konstruerat enligt Etikprövningsnämndernas (2017) förslag om hur ett 

informationsbrev kan se ut.  I informationsbrevet (Bilaga 2) fanns kontaktuppgifter både till 

författarna och till handledaren ifall deltagarna hade några frågor eller funderingar kring 

studien. Deltagarna fick vid upprepade tillfällen information om att deltagande i studien var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan att berätta varför. Det 
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inspelade materialet, de transkriberade texterna, samtycket till deltagande samt deltagarnas 

personnummer förvarades så att obehöriga inte kunde komma åt det. Allt material 

behandlades konfidentiellt och deltagarna försågs med ett kodnummer. Även vårdcentralerna 

och diabetessjuksköterskorna avidentifierades. När examensarbetet är godkänt kommer all 

insamlad data att förstöras.  

Deltagarnas upplevelser och åsikter behandlades med respekt och lyhördhet, vilket är i 

enlighet med International Council of Nurses [ICN:s] etiska kod för sjuksköterskor (2014). 

Syftet med studien var att få en förståelse kring hur deltagarna upplevde det att få sin diagnos 

samt hur de uppfattade stödet från diabetessjuksköterskan under denna period. Detta för att 

kunna förbättra diabetesvården i framtiden. Det är i enlighet med ICN:s etiska kod för 

sjuksköterskor (2014) att förbättra omvårdnaden och utvecklingen för kommande 

generationer. Studiedeltagarna utsattes inte för några hälsorisker genom att delta i studien.  

Bearbetning och analys 
Under datainsamlingsperioden transkriberades fortlöpande de inspelade intervjuerna 

ordagrant. Analysen genomfördes både med manifest och latent kvalitativ innehållsanalys 

enligt den teknik som Graneheim & Lundman (2004) presenterar för att skapa en djupare 

tolkning av innebörden i intervjumaterialet.   

Analysen påbörjades genom att de transkriberade texterna lästes igenom upprepade gånger för 

att få en förståelse för helheten i materialet. Meningar och svar som ansågs besvara studiens 

syfte markerades individuellt av båda författarna till studien. Sedan jämförde, diskuterade och 

reflekterade författarna över varje citat som hade strukits under och meningsbärande enheter 

bildades. Därefter kondenserades de meningsbärande enheterna så att endast det väsentliga 

innehållet kvarstod. Samtidigt genomfördes en tolkning om vad de meningsbärande enheterna 

egentligen handlade om, och de blev tilldelade olika koder beroende på det huvudsakliga 

innehållet. Koder som ansågs beröra liknande upplevelser och erfarenheter sattes ihop och 

lästes sedan igenom ett flertal gånger för att se om de fortsatt verkade höra samman. Nästa 

steg i analysprocessen var att tolka de underliggande meningarna i koderna och försöka förstå 

på ett djupare plan vad deltagarna berättade. Därav framkom sju subteman och två 

huvudteman med både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter. Exempel på 

analysprocessen presenteras i Tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på analysprocessen 

Meningsbärande 

enheter 

Kondensering Kod Subtema Tema 

Jag får jättebra 
stöd tycker jag, 
de gånger jag har 
varit där … Det 
har varit suveränt 
alltså, man 
känner att folk 
vill hjälpa en 
liksom, det känns 
jättebra. De sitter 
inte bara med 
pekfingret där, 
utan försöker 
hitta på en 
långsiktig plan 
istället 

Deltagaren får 
stöd vilket 
varit suveränt, 
känner att folk 
vill hjälpa att 
finna en 
långsiktig 
plan. 

Positiv 
upplevelse 
av stöd 

Upplevelser av stöd 
från 
diabetessjuksköterskan 

Upplevelser 
och 
erfarenheter av 
diabetesvården 

Att inte behöva 
tänka på det, det 
vore det bästa ... 
Det går ju inte 
bara att kliva av 
det här, jag får ju 
leva med det 
resten av livet. 
Nu vill jag ha 
semester från det. 
Nu räcker det. Nu 
har jag haft det 
här, nu vill jag 
inte mer 

Deltagaren var 
trött på att ha 
diabetes och 
att alltid 
behöva tänka 
på vad han åt 
och vad han 
gjorde. Han 
ville tillbaka 
till tiden innan 
diagnos 

Uppgivenhet 
och 
frustration  

Upplevelser och 
känslor av att leva 
med diabetes 

Upplevelser 
och känslor den 
första tiden 
efter en 
diabetesdiagnos 

 

RESULTAT 
Under analysen framkom sju subteman och två teman. Dessa var Upplevelser och känslor den 

första tiden efter en diabetesdiagnos samt upplevelser och erfarenheter av diabetesvården. De 

presenteras löpande i texten med citat samt i Tabell 3.  
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Tabell 3: Teman och subteman 

Subtema Tema 

Upplevelse vid diagnostillfället 
Upplevelser och känslor av att leva med diabetes 
Hantering av vardagslivet 
 

Upplevelser och känslor den första 
tiden efter en diabetesdiagnos 
 

Upplevelser av stöd från diabetessjuksköterskan 
Multiprofessionellt team  
Förbättringsområden 
Hälsolitteracitet 

Upplevelser och erfarenheter av 
diabetesvården  
 

 

Upplevelser och känslor den första tiden efter en diabetesdiagnos 

Upplevelse vid diagnostillfället 
Upplevelsen av att få diagnosen typ 2-diabetes varierade mycket mellan deltagarna med olika 

reaktioner som följd. Diagnosen kunde komma chockartat eller som en lättnad, att det inte var 

värre. En ytterligare reaktion var en slags föraning om att diagnosen skulle bryta ut förr eller 

senare och därför togs beskedet med ro. Då diabetes ibland förknippades med insulin och 

sprutor kunde diagnosen innebära att rädsla och funderingar uppkom om hur framtiden skulle 

bli. Oavsett hur de hade reagerat vid diagnosen så tyckte deltagarna att det var bra att 

sjukdomen hade upptäckts, eftersom de kunde påverka sjukdomsförloppet via 

livsstilsförändringar. Deltagarna delgavs och upptäckte diagnosen vid olika tillfällen, från att 

själv sökt för symtom till att den upptäcktes i samband med en hälsokontroll. Förståelsen av 

att ha drabbats av en sjukdom försvårades om inga symtom eller känsla av sjukdom fanns. En 

deltagare beskrev känslan av diagnostillfället så här: 

”Nu ska man ju inte säga såhär, men jag gjorde JA (höjer armarna i luften). Jag 

visste ju att det var någonting men sen vad det var, var jag lite osäker på … För 

mig var det en lättnad. Det kändes ganska bra att få ett sådant besked som 

diabetes ändå för som sagt kan jag påverka mycket själv.”-deltagare 4, man 

Medan en annan deltagare upplevde det som: 

”Jag tänkte att jag får väl ta det också då. Det vart väl ett slag i huvudet liksom 

med detsamma, men det var ju inte så att jag gick hem och grävde ner mig. Jag 

får väl anpassa mig efter det här då. Så är det ju”-deltagare 3, kvinna. 

Chocken av att få diagnosen kunde upplevas som:  
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”När läkaren sa åt mig att allt tyder på att du har en diabetes, det var inte roligt 

att höra … Det var några dagar där som jag var helt ställd och kom mig inte för 

någonting och sov dåligt … jag brukar ju aldrig vara sjuk, och då blir man ju 

orolig över vad som händer, man blir ju lite uppjagad om man säger så.”-

deltagare 8, kvinna 

Det framkom att funderingar om vad som var orsaken till sjukdomen var vanligt 

förekommande. Tankar kring om deras livsstil och vanor hade betydelse för att de hade fått 

sjukdomen uppdagades:  

”Det var ju egentligen väntat att jag skulle få diabetes. Jag bara väntade på att 

jag skulle få det eftersom jag levde som jag gjorde och åt som jag gjorde och 

allt sånt där.”-deltagare 2, man 

”Men visst börjar man tänka lite sådär. Gud hur har jag ätit och vad gör man 

liksom?”-deltagare 9, kvinna 

Upplevelser och känslor av att leva med diabetes 
När beskedet hade börjat sjunka in hos deltagarna om att de hade typ 2-diabetes, kunde andra 

känslor uppenbaras. Förståelsen att det var en kronisk sjukdom som de skulle bli tvungna att 

hantera i sin vardag för resten av livet hade börjat infinna sig. Dessa tankar och funderingar 

kunde upplevas som både motiverande och nedslående. Diagnosen kunde upplevas som ett 

startskott, en knuff i rätt riktning för att komma igång med livsstilsförändringar i sin vardag, 

till exempel genom att leva lite mer hälsosamt och ta hand om kroppen. Att ändra sina 

vardagsrutiner kunde efter ett tag kännas påfrestande och en önskan om att gå tillbaka till 

tiden innan diagnosen uttalades: 

”Att inte behöva tänka på det, det vore det bästa ... Det går ju inte bara att kliva 

av det här, jag får ju leva med det resten av livet. Nu vill jag ha semester från 

det. Nu räcker det. Nu har jag haft det här, nu vill jag inte mer”-deltagare 1, 

man 

Trots att diabetes innebär en ökad risk att drabbas av följdsjukdomar verkade inte känslan av 

oro för detta finnas hos deltagarna. Svårigheter att inse allvaret med diagnosen noterades och 

förnekelse av sjukdomen uppenbarades. En tro om att medicin och viktnedgång skulle göra 

dem friska och ”bota” sjukdomen nämndes. Livet fortsatte som vanligt, med undantag av 

några tabletter extra att komma ihåg: 
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”Jag bara tänker på den där tabletten man ska ta då och då, så den måste man 

försöka ha med sig i väskan … Ibland kan det hända att jag glömmer, ja jävlar 

tabletten säger jag då (skratt)”-deltagare 3, kvinna 

En annan känsla som noterades var att det kunde upplevas som en dom att gå på 

diabeteskontrollerna. Dessa kontroller upplevdes som en granskning av i vilken utsträckning 

de hade skött sig eller inte. Tankar som väcktes var frågor om livsstilsförändringarna som 

vidtagits var tillräckliga eller om de tvungna att förändra något mer. Deltagarna gav uttryck 

för vikten av att blodsockervärdena hade gått ner från tidigare besök eftersom det gav dem en 

känsla av att ha kontroll över sin sjukdom och verkade spela en stor roll i hur deltagarna 

beskrev sitt mående: 

” Värdet låg bra nu andra gången som jag var där. Så jag känner att jag har 

lite koll ändå … När jag var hos dietisten så hade jag gått ner några kilon och 

det sporrar ju också faktiskt, det går åt rätt håll.” –deltagare 9, kvinna 

En annan kvinna beskrev det som:  

” När man tar om långtidssockret så ser man om det har hjälpt eller inte, både 

med medicin och den kostförändring man försöker göra, om det har räckt så här 

långt. Det blir som en liten utvärdering nästa vecka.”-deltagare 5, kvinna 

I början av intervjuerna noterades det att ordet diabetes inte nämndes. Istället användes termer 

som höga värden och ”det”. Även pauser och att deltagarna tystnade när de skulle säga ordet 

diabetes observerades. Ju längre intervjuerna pågick, desto lättare fick deltagarna att nämna 

sjukdomen vid namn.  

”De tog en massa prover och kunde se att jag hade.. och så lämnade jag nya 

prover och då kom dom och sa, oj vad du har.. ”-deltagare 7, man 

Hantering av vardagslivet 
Det framkom att deltagarna i studien var medvetna om hur fysisk aktivitet och kost kunde 

påverka sjukdomen. Att dra in på snabba kolhydrater såsom socker, fikabröd, mjöl och godis 

var saker som belystes. Det nämndes att deltagarna tänkte på vilka livsmedel som de valde att 

lägga i kundvagnen när de handlade, men att det var svårt att egentligen veta vad som var bra 

mat. Nya rutiner som att läsa på innehållsförteckningar om sockerinnehåll kunde vara svårt, 

och nyckelhålsmärkta produkter som rekommenderades av diabetessjuksköterskorna var inte 

alltid lätta att hitta. Oregelbundna arbetstider samt långa resvägar till och från arbete kunde 
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försvåra möjligheterna att påbörja nya rutiner i vardagen. Skuldkänslor kunde uppkomma om 

de ”fuskade” någon gång och åt något som de visste inte var bra för dem eftersom det kunde 

få följder längre fram i livet. Att alltid tvingas tänka på att ha något nyttigt hemma och vad 

som stoppades i munnen upplevdes som jobbigt och svårt. Eftersom mat och sötsaker ofta 

förknippas med livskvalitet i dagens samhälle kunde därför deltagarna uppleva det som att en 

av livets njutningar försvann då de inte längre kunde äta vad som helst. En deltagare beskrev 

en stor förlust i sitt liv på följande sätt: 

”Jag får inte äta mjukglass”- deltagare 1, man 

En annan deltagare sa: 

”Man måste få ha livskvalitet också. Det är ju väldigt viktigt. Man ska ju ändå 

få leva”-deltagare 9, kvinna 

Olika strategier för att hantera vardagen, coping, framkom. Det var viktigt att de nya rutinerna 

fungerade i personens vardag och att sjukdomen inte skulle få begränsa och styra deras liv. 

Att hitta långsiktiga, hållbara lösningar på problem som uppstod i vardagen poängterades och 

att livsstilsförändringarna skulle få ta tid, att allt inte gick att förändra på en gång. Det var inte 

något som skulle stressas fram eftersom då kunde risken öka att falla tillbaka till de gamla 

vanorna när de stötte på någon motgång. Att försöka äta rätt, röra på sig mera samt att sköta 

sig bättre, var saker som nämndes av deltagarna men det verkade inte finnas några klara 

riktlinjer eller mål om när och hur förändringarna skulle ske. Önskemål om att kunna fortsätta 

leva som vanligt fanns men även insikt om att förändringar i vardagen var nödvändiga och att 

det yttersta ansvaret låg hos personen själv: 

”Jag kan ju inte bara kasta omkull allting utan jag måste ju hitta det som funkar 

i min vardag … Jag känner fortfarande att det är något jag måste få in i mitt liv 

och min livsstil, så att jag kan hantera det. Att inte sjukdomen styr min vardag 

… utan jag måste hitta ett sätt för att få det att fungera … Det är ju ingen annan 

som kan förändra mitt liv, utan det är ju jag själv som måste göra 

förändringarna.”-deltagare 5, kvinna 

Upplevelser och erfarenheter av diabetesvården  

Upplevelser av stöd från diabetessjuksköterskan 
Åtta av nio deltagare hade positiva upplevelser av stödet de fått av diabetessjuksköterskan i 

samband med debuten av typ 2-diabetes. De kände ett förtroende och tillit till henne och hade 
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fått mycket bra information och råd, både muntligt och skriftligt, angående 

livsstilsförändringar såsom kost och fysisk aktivitet. Tiden mellan diagnostillfälle och första 

mötet med diabetessjuksköterskan upplevdes kort, vilket uppfattades positivt. Deltagarna 

kände att de fick svar på sina frågor, men samtidigt att många funderingar dök upp först när 

de hade kommit hem och hunnit bearbeta informationen.  

”Ja, det blir ju lite korvstoppning med det här första mötet, så det är bra att vi 

får ett möte snart igen. Frågorna kommer ju när man kommer hem. Det är svårt 

att ställa alla frågor rätt när man är där.” – deltagare 4, man 

”Jag fick så mycket bra. Diabetessjuksköterskan förklarade allting och jag 

tycker att hon har varit jättebra. Jag känner att hon har kunskap och vet vad 

hon pratar om. Hon har givit mig besked hela tiden och att jag inte ska behöva 

vara orolig … Jag kände förtroende direkt för henne. ”– deltagare 7, man 

Det var även viktigt för deltagarna att veta att de kunde höra av sig och få tag i 

diabetessjuksköterskan om de undrade över något. De beskrev det bland annat som: 

”Jag tycker att hon var bra och lättsam, så det är ingen tröskel att gå och fråga 

om jag säger så” – deltagare 8, kvinna 

Att klandra sig själv för att sjukdomen brutit ut var en känsla som uttrycktes. Efter kontakt 

med diabetessjuksköterskan infann sig ofta ett lugn då hon inte beskyllde dem utan 

fokuserade på vad de kunde göra istället. 

”Jag får jättebra stöd tycker jag, de gånger jag har varit där … Det har varit 

suveränt alltså, man känner att folk vill hjälpa en liksom, det känns jättebra. De 

sitter inte bara med pekfingret där, utan försöker hitta på en långsiktig plan 

istället. ” – deltagare 4, man 

”Jag sa till diabetessjuksköterskan att jag trodde att jag hade gjort något fel, 

överkonsumerat sött, men hon lastade mig inte för någonting.” – deltagare 8, 

kvinna 

Mindre bra erfarenheter av att träffa diabetessjuksköterskan framkom, då bemötandet 

uppfattades som bristfälligt. Det beskrevs som: 

”Jag träffade en jättetrevlig men stressad tjej men vi hann inte mer än sätta oss 

så fick hon ett samtal och var tvungen att åka iväg … det kändes inte så vidare 

bra.” – deltagare 1, man 



 

 

23 

Multiprofessionellt team  
Deltagarna hade förutom diabetessjuksköterskan även träffat andra yrkesgrupper som ingår i 

det multiprofessionella team som omger patienten, till exempel dietist, fysioterapeut och 

läkare. Både positiva och negativa upplevelser av att möta de olika professionerna och 

samordningen mellan dessa framkom. Information gällande planerade aktiviteter såsom 

ögonbottenfotografering, fotvård och kommande återbesök var viktigt. Positiva aspekter som 

nämndes av deltagarna var bland annat: 

”Nästa gång ska jag nog till läkaren men det är inte förrän om ett halvår. Jag 

var nyss till diabetessjuksköterskan och dietisten”- deltagare 9, kvinna 

”Läkaren ringde på måndagen och skrev ut medicinen, sen ringde han på 

onsdagen och hörde hur det gick. Och det var ju bra.”-deltagare 6, kvinna 

”Jag har fått den vård jag behöver” – Deltagare 2, man 

Även mindre bra erfarenheter av sjukvården förekom. Missnöje med stöd och bemötande var 

faktorer som inverkade negativt på deltagarnas upplevelse av vården.   

”Stödet från sjukvården, om jag får säga så, det tycker jag i stort sett har varit 

obefintligt. Jag fick en känsla av att läkaren inte visste vad han pratade om.”-

deltagare 1, man   

”Läkaren påstod att dom som har diabetes än lyckligare än andra. Det tror jag 

inte på sa jag, man får inte ens äta potatis… Han tyckte jag skulle vara lycklig 

för att jag fått diabetes. Det var inte roligt att höra … Det var en stötesten … det 

var fel ord”- deltagare 8, kvinna 

Förbättringsområden 
Trots allt var upplevelser och erfarenheter av diabetesvården positiva. Det framkom dock 

några områden som hade förbättringspotential. Bland annat visade det sig att 

patientutbildningen endast var individuell. Gruppundervisning var inget som deltagarna hade 

blivit erbjudna, men det fanns önskemål om detta.  

” Lite grupper vore inte så dumt faktiskt och träffa andra i samma situation för 

lite samtal”-deltagare 6, kvinna 

Ett annat önskemål som uttrycktes var att veta hur planeringen för vården skulle se ut 

framöver. Att veta när och vem de skulle träffa upplevdes vara viktigt. Ibland fungerade inte 

heller samordningen mellan olika vårdgivare optimalt, då det bland annat kunde strula med 
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remisser, överrapportering och receptförnyelser. Även tydligare information om 

målsättningen med behandlingen efterfrågades. Därtill efterlystes en enklare 

kommunikationsväg med diabetessjuksköterskan då kontaktuppgifter direkt till henne kunde 

saknas.  

”Att få mer närkontakt med sköterskan sådär skulle vara viktigt för mig. Kanske 

ett telefonnummer man kan ringa eller sådär eller en mail direkt till henne då. 

Men det kanske redan funkar det vet jag ju inte.” –deltagare 6, kvinna 

Hälsolitteracitet 
Information och kunskap om typ 2-diabetes inhämtades dels från vårdpersonal, men även från 

andra källor såsom internet, böcker, kvällstidningar samt från sociala nätverk runtomkring 

deltagarna. Förmågan att sålla bland all information upplevdes som ett problem eftersom det 

fanns så mycket. Även svårigheter att lita på vad som var sant lyftes. All information som 

finns i samhället bidrog till en känsla av att alltid kunna lära sig mera om sjukdomen. 

Samtliga deltagare kände någon annan person med typ 2-diabetes. Det kunde vara familj, 

vänner eller arbetskamrater. Förkunskaper och farhågorna om typ 2-diabetes varierade och 

rädslan för amputation, dialys, synnedsättning eller tron på att sjukdomen kunde försvinna 

beskrevs på olika vis. En deltagare beskrev informationen ute i samhället på följande vis:  

”Det finns mycket info att söka själv om man bara sållar lite. Det är ju det som 

kan vara svårt. Man får så mycket”-deltagare 5, kvinna 

DISKUSSION 

Huvudresultat 
Analysen från intervjuerna resulterade i två teman Upplevelser och känslor den första tiden 

efter en diabetesdiagnos samt Upplevelser och erfarenheter av diabetesvården med följande 

sju subteman: Upplevelse vid diagnostillfället, Upplevelser och känslor av att leva med 

diabetes, Hantering av vardagslivet, Upplevelser av stöd från diabetessjuksköterskan, 

Multiprofessionellt team, Förbättringsområden och Hälsolitteracitet.  

Resultatdiskussion 

Upplevelser och känslor den första tiden efter en diabetesdiagnos 
I studien framkom en varierande bild av hur personer reagerar i samband med att de 

diagnosticeras med typ 2-diabetes. Diagnosen kunde komma chockartat eller som en lättnad 

att det inte var värre. Dessa resultat är i likhet med Kneck et al. (2011) studie, att 
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diabetesbeskedet kunde vända upp och ner på tillvaron men att det även kunde vara en 

bekräftelse på något som de redan visste.  

Önskan att få leva som vanligt trots sjukdomen fanns hos deltagarna och detta 

överensstämmer med Johansson et al. (2009) studie. Beskrivningar om att sjukdomen inte 

skulle få styra livet och att det inte gick att förändra allt på en gång poängterades. Det var 

viktigt att de livsstilsförändringar som gjordes skulle passa in i vardagen men att 

livskvaliteten ändå skulle bevaras. Tankar på hur framtiden skulle gestalta sig och hur 

diagnosen skulle påverka livet framöver uttrycktes av deltagarna, men ingen direkt oro för 

följdsjukdomar kunde ses. Det är intressant och överraskande att det verkade finnas en 

uppfattning om att typ 2-diabetes inte var så allvarligt, utan att de såg sjukdom som en “släng 

av socker”. Även tidigare har denna uppfattning påvisats hos individer som fått diagnosen 

(Hörnsten et al., 2004). Författarna till studien uppfattade det som att deltagarna tolkade typ 2-

diabetes som en snällare variant av diabetes och negligerade diagnosen eftersom de inte var 

tvungna att ta insulinsprutor. Därför kan det diskuteras hur resultatet hade blivit om någon av 

deltagarna som inkluderades hade haft insulinbehandling. Något annat intressant som 

uppmärksammades i samband med intervjuerna var att deltagarna visade svårigheter att 

nämna diagnosen vid namn. Det verkade nästan som att de förträngde diagnosen, vilket kan 

vara en försvarsmekanism då en kronisk sjukdom drabbar individen (Hörnsten & Lundman, 

2012).  

Att drabbas av typ 2-diabetes kan upplevas som en kamp eftersom livsstilsförändringar tar tid 

och är svåra att genomföra (Bartol, 2012; Folkhälsomyndigheten, 2014). Även resultatet från 

studien visade att det var svårt att faktiskt genomföra de livsstilsförändringar som var 

nödvändiga trots att det fanns kunskap om vad som påverkade sjukdomen. Framförallt var 

deltagarna medvetna om kostens betydelse, men det var inte alltid lätt att veta vad som var 

”bra” mat i affären. För att behålla livskvaliteten fanns önskemål om att fortsätta äta som 

tidigare och att kunna unna sig saker såsom kakor, tårtor, alkohol och godis. Dock uppkom 

ofta skuldkänslor när dessa livsmedel intogs. Noterbart var att upplevelsen av livskvalitet 

verkade delvis styras av sockerhaltiga produkter och en fråga som därför kan diskuteras är om 

livskvalitet inte kan uppnås utan detta. Tillgången på ohälsosamma livsmedel är stor ute i 

samhället och firande inkluderar ofta mat, dryck och sötsaker. I studien uttrycktes det 

svårigheter att avstå när detta erbjöds eftersom deltagarna då upplevde sig som ohövliga och 

därmed försvårades livsstilsförändringarna ytterligare. Detta tyder på att även samhällets syn 
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och attityd behöver förändras för att hjälpa och underlätta förändringsprocessen för de som 

fått diagnosen typ 2-diabetes. 

Deltagarna som hade tablettbehandling hade ofta en stor tilltro till medicinen och tänkte att 

det var den enda nya rutinen som de behövde få in i tillvaron, det vill säga att komma ihåg att 

ta tabletterna. Denna inställning försvårar ytterligare processen att förändra beteenden och 

vanor (Hörnsten & Lundman, 2012). Deltagarna i studien besvärades sällan av några symtom 

på sjukdomen efter att de hade fått diagnosen och påbörjat kost- eller tablettbehandling. Även 

detta kan medföra att motivationen att förändra sin livsstil försvåras ännu mer (Hörnsten & 

Lundman, 2012). 

Det framkom i studien att uppföljningen hos diabetessjuksköterskan kunde upplevas som en 

dom och att deltagarna hade blandade känslor kring att gå på sina kontroller. Blodprover och 

vikt verkade spela stor roll i hur deltagarna beskrev sitt mående eftersom sjukdomen inte 

annars hade så synliga tecken. Detta stämmer överens med vad Hörnsten och Lundman 

(2012) skrev, att om blodproverna förbättrades eller en tydlig viktnedgång sågs på 

kontrollerna så var det oftast lättare för personerna att bibehålla sina nya rutiner. Om det 

istället verkade som att vårdgivarna inte var nöjda med dagens provsvar, så kunde motivation 

försvinna och en känsla av att vilja ta time-out från sjukdomen uppkomma (Bushmann et al., 

2016; Hörnsten & Lundman, 2012). För att förbättra vården och stödet till patienterna är en 

reflektion nödvändig hos diabetessjuksköterskorna över hur de agerar och tänker när 

patientens provsvar inte anses vara tillräckligt tillfredställande enligt dem. De behöver förstå 

att livsstilsförändringar är svåra att göra och verkligen lyssna och förstå patienternas försök, 

för att kunna skapa en god vårdrelation (Buchmann et al, 2016). Patienten behöver inse att det 

yttersta ansvaret för att förändra sina rutiner ligger hos dem själva, men det är viktigt att 

diabetessjuksköterskan finns där och uppmuntrar till att fortsätta även när de drabbas av 

motgångar och resultaten uteblir. Återbesöken behöver vändas till något positivt för 

patienterna för att känslan av att kontrollerna är till för dem och inte för vårdgivarna ska 

uppstå.  

Upplevelser och erfarenheter av diabetesvården 
I studien framkom både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter av diabetesvården. 

Stödet från diabetessjuksköterskan visade sig vara övervägande positivt och deltagarna kände 

oftast en stark tillit till henne. Det kan diskuteras om denna positiva bild eventuellt kan vara 

snedvriden då diabetessjuksköterskorna som hjälpte till med rekryteringen verkade vara 
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väldigt engagerade och måna om sina patienter och hade möjlighet att snabbt boka in en tid åt 

dem efter det att diagnos ställts. Flertalet av de diabetessjuksköterskor som avböjde 

medverkan i studien rapporterade tidsbrist som orsaken. Hur denna tidsbrist påverkar 

patienternas upplevelser av stöd och vård är oklart. Enligt Hörnsten och Jutterström (2017) 

behöver patienterna få tid att berätta om sin upplevelse och situation för att sjuksköterskan ska 

kunna få ett helhetsperspektiv av personens liv och arbeta personcentrerat. Prioriteras denna 

patientgrupp bort av vårdcentralerna på grund av resursbrist i kombination med en stressig 

arbetsmiljö kan viktig information missas. Förekom därutöver många störningsfaktorer vid 

besöken uppfattade deltagarna att tilliten till vården minskade. Ett lågt förtroende med 

bristfälligt stöd från diabetessjuksköterskan kunde medföra svårigheter att hantera vardagen 

och egenvården av sin sjukdom, vilket sågs i studien. På sikt kan detta leda till negativa 

konsekvenser för såväl individ som samhälle eftersom en ökad risk för följdsjukdomar finns 

vid en dålig glykemisk kontroll.  Sjukskrivningar kan då bli aktuella med ökat lidande för den 

enskilde samt ökade vårdkostnader. Om patienterna får en bättre information om varför en 

god glykemisk kontroll är nödvändig redan från första början kan det leda till vinster för 

samhället, då debuten av eventuella följdsjukdomar senareläggs (ACCORD, 2007; Diabetes 

Control and Complications Trial Research Group, 1993; King et al., 1999; Nathan et al., 

2005). 

 

Resultatet från studien visade på hur viktigt det var för deltagarna att få stöd, kunskap och 

trygghet av diabetessjuksköterskorna. Detta stämmer överens med tidigare studier som visade 

på att diabetessjuksköterskan spelade en viktig roll för många personer genom att förmedla 

kunskap om sjukdomen samt hjälpa till att motivera och stötta dem med att inse vinsterna och 

fördelarna med livsstilsförändringarna (Ahlin & Billhult, 2012; Bartol, 2012). Detta betonas 

även i kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med 

specialistsjuksköterskeexamen distriktssköterska (DSF & SSF, 2008). Distriktssköterskan ska 

arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att motivera och stödja personer till att göra 

livsstilsförändringar. Därmed kan distriktssköterskorna få en betydande roll för hur benägna 

personer blir att förändra sina vanor och leva hälsosammare (DSF & SSF, 2008). Framförallt 

märktes många funderingar kring vad som var bra mat hos deltagarna och här kan dietisten, 

diabetessjuksköterskan eller distriktssköterskan bistå med kunskap. Trots att deltagarna 

upplevde det som positivt att diabetessjuksköterska lugnade dem och tog bort deras oro, anser 
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författarna till studien att det är viktigt att allvarlighetsgraden av sjukdomen förtydligas mer 

för patienten, att om den inte hanteras rätt så kan följdsjukdomar uppstå. 

Resultatet av studien visade överlag på att deltagarna uppskattade stödet de fått från 

diabetessjuksköterskan med tillhörande team, för att börja förändra sina livsstilsvanor. De 

uppskattade att det fanns olika kompetenser att tillgå. Det tyder på att samarbetet och 

kommunikationen inom teamet är viktigt så att alla ger samma information (Socialstyrelsen, 

2015). Något intressant som kom fram i studien var att ingen hade blivit erbjuden 

gruppundervisning än, trots att några deltagare hade haft diagnosen i sex månader. Detta 

strider mot Socialstyrelsen (2015) och SBU (2009) riktlinjer att det bör erbjudas till personer 

med typ 2-diabetes eftersom det visat sig ge goda behandlingsresultat. I studien framkom att 

gruppundervisning efterfrågades av en del medan andra uttryckte det som att de inte var 

gruppmänniskor. Där gäller det för diabetessköterskan att vara lyhörd för individens 

önskemål. Vet patienterna dock ingenting om att möjligheten till grupputbildningar finns är 

det svårt att göra ett aktivt val. 

I resultatet framkom även mindre bra upplevelser av diabetesvården. Deltagarna efterfrågade 

bland annat tydligare mål med behandlingen och undrade över vilka blodsockervärden som 

var möjliga att nå. Trots att sjukvården ska arbeta personcentrerat och låta patienterna var 

delaktiga med att sätta upp mål för behandlingen, är det fortfarande inte något som görs i hög 

utsträckning (Husdal et al., 2015). Detta strider mot Socialstyrelsen (2015) riktlinjer att 

patienten ska vara delaktig i sin vård och även mot patientlagen (SFS 2014:821). Resultatet i 

studien visade på att alla personer är unika och hanterar saker på olika sätt. Det kunde bland 

annat ses genom att vissa deltagare lyssnade på allt som läkaren eller diabetessjuksköterskan 

sa och ville få direktiv om hur de skulle börja leva, medan andra ville komma underfund med 

vad som fungerade bäst för dem själva. Att avläsa och förstå hur varje enskild patient vill ha 

det kan vara en utmaning för diabetessjuksköterskan. Vården ska styras av individens behov 

och för att arbeta personcentrerat behöver även patienten inkluderas i teamet (Hörnsten och 

Jutterström, 2015; Jutterström; 2013).  

Deltagarna i studien sökte information om sin sjukdom på olika sätt. Källor såsom internet 

och kvällstidningar ifrågasattes av vissa deltagare eftersom de inte alltid var vetenskapligt 

granskade. Deltagarna i studien upplevde att det fanns mycket information om typ 2-diabetes 

ute i samhället men att det var svårt att veta vad som var tillförlitligt. De litade ofta på 

informationen som de fick från äldre personer i sin närhet, men det kan diskuteras hur aktuell 
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den kunskapen var, då mycket forskning pågår inom området diabetes. Hur mycket av 

informationen som patienten tar till sig är också intressant att fundera över, eftersom en 

bristande hälsolitteracitet kan ha effekter på både individ- och samhällsnivå (Mårtensson & 

Hensing, 2012). Informationen som erhålls kan missförstås och sanningshalten behöver 

ifrågasättas då all information inte är individanpassad (Mårtensson & Hensing, 2012).   Av 

intresse är även att en möjlig deltagare till studien exkluderas då oklarheter uppstod vid 

telefonkontakt vilken diagnos personen hade. Efter kontakt med diabetessjuksköterskan 

framkom det att de hade diskuterat olika typer av diabetes vid föregående besök och att 

personen därför måste ha misstolkat informationen. Personen hade diagnosticerats med typ 2-

diabetes, men var själv övertygad om att diagnosen var typ 1-diabetes. Om det berodde på 

insulinbehandling eller ej kan det endast spekuleras i, men ute i samhället verkar en oklarhet 

fortfarande råda om skillnaderna mellan de olika diagnoserna.  

Roys adaptionsmodell 
Sjuksköterskans främsta uppgift är enligt Roy (2009) att underlätta för patienten att anpassa 

sig till nya livssituationer så att personens hälsa, välbefinnande och livskvalitet främjas. 

Därför är Roys adaptionsmodell (2009) bra att använda när sjuksköterskor möter en individ 

som drabbats av en kronisk sjukdom, vilket en typ 2-diabetes diagnos är. För att 

sjuksköterskan ska kunna stödja patienten på bästa sätt är det enligt Roy (2009, 2011) av vikt 

att personens tankar, känslor och tidigare erfarenheter kommer fram och medvetandegörs, 

eftersom det till stor del styr hur en människa agerar i nya situationer. Det framkom i studien 

att det var viktigt för deltagarna att livsstilsförändringarna som gjordes skulle fungera i 

vardagslivet med jobb, familj och fritidsintressen och detta styrde till stor del hur de hanterade 

sjukdomen.  Enligt Roy (2009, 2011) behöver sjuksköterskan inse att personen ingår i ett 

större sammanhang med familj, samhälle och miljö för att få en förståelse för hur personen 

reagerar och hanterar den nya situationen. Betydelsen av sammanhanget styrker att det är 

viktigt för diabetessjuksköterskan att bli medveten om hur det sociala nätverket runt patienten 

är för att ge bästa möjliga stöd och vård. 

Metoddiskussion 
Metodvalet ansågs lämpligt till studien då personers upplevelser och erfarenheter skulle 

studeras (Henricsson & Billhult, 2012). Designen valdes även därför att författarna inte hade 

erfarenhet av att intervjua. Enligt Kristensson (2014) är då semistrukturerade intervjuer att 
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föredra eftersom alla deltagare får samma frågor men i olika följd beroende på hur intervjun 

utvecklar sig.  

Trots att två diabetessjuksköterskor gått med på att hjälpa till med rekryteringen av deltagare 

under våren 2017 då projektplanen skrev, uppstod svårigheter när rekryteringen av möjliga 

deltagare skulle börja. Tidsbrist och byte av tjänst hos diabetessjuksköterskorna gjorde att 

författarna till studien var tvungna att fort få tag på flera diabetessjuksköterskor som kunde 

hjälpa till. Därför kontaktades ytterligare ett antal via mail och telefon, vilket kan göra det 

svårt att göra tillvägagångssättet igen. Det kan diskuteras om samma problem hade uppstått 

om datainsamlingen ägt rum i samband med att projektplanen skrevs. 

I studien användes ett bekvämlighetsurval, vilket är den minst önskvärda urvalsmetoden 

enligt SBU (2014). Deltagarna som inkluderades i studien hade trots detta en spridning av 

ålder, kön och hur lång tid deltagarna haft diagnosen vilket ledde till en bred och varierad bild 

av deras upplevelser. Detta tillsammans med en tydlig beskrivning och motivering av urvalet 

samt analysutförandet stärkte studiens giltighet (Graneheim & Lundman, 2004; Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012). 

Totalt genomfördes nio intervjuer varav två var provintervjuer. Dessa inkluderades i analysen 

eftersom de transkriberades och lästes igenom direkt efter intervjutillfället och ansågs besvara 

syftet.  Intervjuguiden (Bilaga 1) reviderades därför inte innan studien påbörjades. En möjlig 

svaghet med studien var att några intervjuer ägde rum med störande miljö runtomkring vilket 

kan ha påverkat deltagarna och författarna negativt. Dock anses det vara en styrka att hänsyn 

togs till deltagarnas önskemål om att välja plats för att de skulle känna sig trygga och kunna 

tala öppet om sina upplevelser. Enligt Kjellström (2012) kan det finnas en maktposition 

mellan parterna och intervjun kan upplevas påtvingande, därför genomfördes intervjuerna i 

civila kläder. Båda författarna var med på samtliga intervjuer och turades om att vara den som 

intervjuade eller satt med som observatör. Det kunde göra så att deltagarna fick olika 

följdfrågor, men eftersom även den som var observatör kunde be deltagaren att berätta mer 

om ett svar inte uppfattades tillräckligt utförligt ansågs det vara en fördel eftersom det var 

större chans att fånga upp variationer i deltagarnas berättelser. Detta styrker studiens 

tillförlitlighet (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Intervjuerna 

transkriberades fortlöpande under datainsamlingen och en tolkning av möjliga teman började 

framträda efter ett tag. Liknande beskrivningar återkom och inga nya aspekter av området 

framträdde. Därför ansågs mättnad vara uppnådd, vilket är en styrka med studien. Under 
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transkriberingen märktes det dock att deltagarna kunde ha utvecklat sina svar mera om fler 

följdfrågor används av författarna. Intervjutekniken förbättrades därmed under 

datainsamlingens gång. Intervjuguiden (Bilaga 1) ansågs besvara syftet efter provintervjuerna 

men då all data analyserats framkom det att ett flertal frågor även beskrev andra aspekter som 

inte gav svar på studiens syfte. Det ledde till att en del information exkluderades från 

resultatet.  

Studiens tillförlitlighet och giltighet styrks av att urval och analysarbete är noggrant beskrivna 

med exempel på tillvägagångssättet, se Tabell 2 (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). 

Studiens tillförlitlighet styrks även av att båda författarna har läst och deltagit i analysarbetet 

gemensamt. Författarna diskuterade och reflekterade över olika tolkningsmöjligheter 

tillsammans under hela analysen. Uppstod oklarheter diskuterades det även i samråd med 

hjälp av handledaren till studien, vilket stärker studiens trovärdighet (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2012). Denna gemensamma reflektion tyder på att ett enhetligt resultat uppkom 

som svarade på syftet med studien. De teman som framträdde ansågs stämma överens med 

den känsla som författarna fick vid intervjutillfällena. Studiens giltighet stärks av att citat från 

deltagarna presenteras i resultatdelen. Hur överförbart studiens resultat är bedöms utifrån hur 

väl urvalet, deltagarna, datainsamlingsmetoden, analysen och kontexten är beskrivet. Detta 

anses ha beskrivits i så hög grad att en sådan bedömning kan göras. Dessutom 

överensstämmer studiens resultat med tidigare forskning (Ahlin & Billhult, 2012; Kneck et 

al., 2011) och därför anses det vara överförbart till denna patientgrupp i liknande kontexter.    

För att minska risken för att dataanalysen och resultatet skulle påverkas av författarnas 

förförståelse som bestod av erfarenheter att arbeta med diabetes inom slutenvården samt 

teoretisk kunskap från kurser på universitetsnivå, diskuterades förförståelsen under hela 

studiens gång. Författarna hade mött många personer med typ 2-diabetes som drabbats av 

olika följdsjukdomar som till slut krävde transplantation. Därför fanns innan 

studien påbörjades tankar om att det skulle kännas betungande att drabbas av typ 2-diabetes 

och att en rädsla och oro för följdsjukdomar skulle nämnas i högre utsträckning än det gjorde.  

Forskningsetiska överväganden har diskuterats under hela studiens gång. Framförallt har det 

frivilliga deltagandet poängterats. Upprepade gånger fick deltagarna både muntlig och 

skriftlig information om detta, och att de när som helst kunde avbryta deltagandet. Dessutom 

fick de ett informationsbrev (Bilaga 2) innan informerat samtycke skrevs på. I 

informationsbrevet (Bilaga 2) fanns kontaktuppgifter till författarna ifall de hade några 
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funderingar eller ville avbryta sin medverkan efteråt. Eftersom ett flertal individer avböjt 

deltagande när frågan ställdes av diabetessjuksköterskorna, så ansågs frivilligheten garanterad 

då de inte upplevde det som påtvingade att ställa upp. Bedömningen är att ingen deltagare i 

studien har blivit lidande eller skadats på grund av sitt deltagande, då samtliga uppgifter 

hanterats konfidentiellt och avidentifierats. Innan intervjuerna påbörjades fick deltagarna 

information om att det de berättade om diabetessjuksköterskorna inte skulle kunna härledas 

till dem, eftersom det var flera diabetessjuksköterskor från olika vårdcentraler som deltog. 

Studiens resultat gynnar eventuellt inte de enskilda personerna som deltog men kan 

förhoppningsvis leda till förbättringsarbeten inom diabetesvården och på så sätt komma till 

nytta för framtida patienter. Fler studier är önskvärda för att kartlägga hur individer upplever 

det att få diagnosen typ 2-diabetes samt hur de upplever stödet från diabetessjuksköterskan, 

för att kunna individanpassa vården på bästa möjliga sätt.  

Slutsats 
Upplevelsen av att få diagnosen typ 2-diabetes kunde komma chockartat eller som en lättnad 

att det inte var värre. Trots att kunskapen fanns om nödvändiga livsstilsförändringar så var det 

svårt att få till hållbara strategier och lösningar i vardagen. Stödet från diabetessjuksköterskan 

var viktigt och kunde påverka hur motiverade deltagarna var att införa hälsosamma rutiner i 

sitt liv.  
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Bilaga 1 

 

Plats för intervjun:                                                                                    ID-kod: 
Intervjuare:                                                                                       Datum: 

Bilaga 1: Intervjuguide 
Kön: ¤ Kvinna ¤ Man 

Ålder:  .......................................................................................................................................................  

Socialt:  

¤ Ensamboende ¤ Sammanboende 

Har du barn? ¤ Ja ¤ Nej Om ja, hur många?  .............................................................  

   Antal hemmaboende barn  ..................................................  

Född i Sverige? ¤ Ja ¤ Nej  Om nej, i vilket land?  .........................................................     

Sysselsättning (markera med kryss och ange omfattning): 

¤ Förvärvsarbetande? Heltid/deltid?  .........................................................................................................   

Vad jobbar du med? ...................................................................................................................................  

¤ Pensionär? Heltid/deltid?  .......................................................................................................................  

¤ Studerande? Heltid/deltid?  .....................................................................................................................  

¤ Arbetssökande? Heltid/deltid?  ...............................................................................................................  

¤ Sjukskriven? Heltid/deltid?  ....................................................................................................................  

¤ Föräldraledig? Heltid/deltid? 

Utbildning? 

Högsta genomförda utbildning (markera med kryss): 

¤ Folkskoleutbildning, 5-8 år/motsvarande 

¤ Grundskoleutbildning, årskurs 7-9/motsvarande 

¤ Grundskoleutbildning, årskurs 1-6/motsvarande 

¤ Realskoleutbildning 

¤ Gymnasial utbildning/motsvarande 

¤ Eftergymnasial utbildning, minst två år 

¤ Eftergymnasial utbildning, mer än två år 

¤ Eftergymnasial utbildning, mer än fyra år 

Har du någon behandling som justerar blodsockernivå? – vilken?  ..................................................  

....................................................................................................................................................................  

....................................................................................................................................................................  

Någon eller några andra sjukdomar än diabetes som du besväras av? ¤ Ja ¤ Nej 

Om ja, vilken/vilka? ...................................................................................................................................  

Röker du? ¤ Ja ¤ Nej Om ja, hur mycket?  ............................................................  



Bilaga 1 

 

Plats för intervjun:                                                                                    ID-kod: 

Intervjuare:                                                                                       Datum: 

Vilka kontakter med vården har du vad gäller din diabetes?   

.......................................................................................................................................................  

¤ Vårdcentral 

¤ Mottagning på sjukhus 

¤ Diabetessjuksköterska, hur ofta?  ..............................................................................................     

¤ Läkare, hur ofta?  .......................................................................................................................  

¤ Fotvård, hur ofta?  ......................................................................................................................  

¤ Dietist, hur ofta?  ........................................................................................................................  

¤ Annat?  .......................................................................................................................................  

 
----------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Berätta om när du fick diabetes- hur länge sen? Hur kände du, vilka känslor och 

reaktioner hade du? 
2. Hade det hänt något särskilt? Hur upptäcktes det? 
3. Hur har du upplevt de första månaderna med diabetes?  
4. Hur påverkas din situation (ditt liv och din vardag) av att du har fått diagnosen 

diabetes? (kan du göra det du vill/skulle vilja?, dominerar diabetes?, hinder? Nya 
rutiner angående mat/träning/rökning/umgänge) 

5. Berätta om dina tankar och funderingar kring din diabetes. (problem, oro, 
nedstämdhet, fri/bunden, framtid; tillförsikt/hopplöshet/ljus/mörk/livsglädje…) 

6. Vad upplever du är viktigt för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt med 
diabetes? 

7. Upplever du att du har tillräcklig kunskap om diabetes och om hur du kan hantera din 
diabetes? (trygg/oro) 

8. Vilken patientutbildning har du fått efter att du har fått diagnosen diabetes? 
9. Berätta om dina besök till diabetesvården, vad fick/får du för stöd? berätta vad som 

fungerar bra och vad som inte fungerar bra. Vad fick du hjälp av? 
10. Vad tycker du är viktigt att diabetesvården bidrar med för att du ska hantera din 

vardag med diabetes på ett bra sätt? 
11. Om du fick bestämma, hur skulle du önska att diabetesvården fungerade? 

 
 

• Är det något mer du skulle vilja säga innan intervjun avslutas? 
• Får vi ta kontakt med dig om det skulle vara så att det dyker upp några frågor? 
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Plats för intervjun:                                                                                    ID-kod: 

Intervjuare:                                                                                       Datum: 

Bakgrundsdata del 2  
Behandling för att justera blodsockernivå: 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
HbA1c-värden (datum och värde): 
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................  
 
BMI……………………………………………………………………………………………. 
 
Vikt…………………………………………………………………………………………… 
Längd………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2: Informationsbrev 
Hur blir det nu? Personers upplevelser av diagnosticeras med typ 2-diabetes  

Information och förfrågan om deltagande i en intervjustudie till Dig som blivit diagnostiserad 
med typ 2-diabetes de senaste sex månaderna. 

Bakgrund och syfte 

Vi är två sjuksköterskor som går specialistsjuksköterskeprogrammet till distriktssköterska på 
Uppsala Universitet. Vi kommer i vårt arbete på vårdcentral möta nydiagnostiserade personer 
med typ 2-diabetes och har därför valt att skriva vårt examensarbete om detta.  

Syftet med studien är att beskriva personers upplevelser av att diagnostiseras med typ 2-
diabetes samt hur de upplever stödet från diabetessjuksköterskan på vårdcentralen under den 
första tiden efter diagnos. Dina svar är värdefulla för att skapa ett underlag för en förbättrad 
diabetesvård. 

Tillfrågan om deltagande 

Du tillfrågas att delta eftersom Du nyligen har diagnostiserats med typ 2-diabetes. Dina 
kontaktuppgifter har vi fått från din diabetessjuksköterska på vårdcentralen. Önskemålet är att 
få intervjua dig om dina upplevelser, känslor och tankar kring diagnosen, samt hur Du upplevt 
stödet från din diabetessjuksköterska den första tiden efter diagnos. 

Hur går studien till? 

Du kommer att bli intervjuad vid ett tillfälle. Intervjun kommer att ta cirka 30-60 minuter och 
kommer att spelas in på band. För att beskriva deltagargruppen kommer vi även att vilja veta 
din längd, vikt och Hba1c-värde.  

Hantering av data och sekretess 

Dina svar och resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Din 
diabetessjuksköterska kommer inte att få reda på vad just Du har svarat. Intervjuerna kommer 
att avidentifieras och förses med ett kodnummer. Deltagandet i studien är frivilligt och Du 
kan avstå från deltagande, eller när som helst avbryta din medverkan i studien utan att ange 
orsak.  

Hur får jag information om studiens resultat? 

Vid önskemål om att få ta del av studiens resultat kan examensarbetet skickas via mail efter 
att den är slutexaminerad.  
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Ansvariga för studien 

Vid frågor eller funderingar kring studien kontakta: 

Janeth Leksell 
Handledare, docent och specialistsjuksköterska 
E-mail: janeth.leksell@medsci.uu.se 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Efverström  
Sjuksköterska i specialistutbildning 
E-mail: Anna.Efverstrom.7484@student.uu.se 
Mobil: 0733-894334 
 

Victoria Hedén  
Sjuksköterska i specialistutbildning 
E-mail: Victoria.Heden.1856@student.uu.se 
Mobil: 0704-695727 
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Samtycke till att delta i en intervjustudie om upplevelsen av att nyligen ha 

blivit diagnostiserad med typ 2-diabetes.  
Härmed samtycker jag till att delta i ovanstående studie. Jag har fått information om studien 

och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag är medveten om att deltagandet i studien är 

frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan konsekvenser.  

 

 

________________________________ 

Underskrift 

 

________________________________ 

Namnförtydligande 

 

________________________________ 

Datum och ort 

 
 


