
Abstrakt 
 
Diabetes i kombination med psykisk ohälsa är ett stort problem i dagens samhälle. 
Höga blodsockervärden är en riskfaktor för depression. Depressionens symptom kan i 
sin tur öka risken för att drabbas av diabetes. Dessa två sjukdomar påverkar livet och 
hälsan. Syftet med denna litteraturstudie var att belysa män och kvinnors upplevelser 
av att leva med diabetes och psykisk ohälsa. Studiens design var en litteraturstudie av 
sju vetenskapliga artiklar i form av primärkällor funna genom sökning i databasen 
Psychinfo . Texten bearbetades och analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsana-
lys. I resultatet framkom att leva med diabetes och psykisk ohälsa, hade en negativ in-
verkan på det dagliga livet. Detta påverkade förmågan att sköta sin diabetes på ett bra 
sätt. Även förmågan att genomföra egenvårdsaktiviteter som är viktiga vid diabetes 
påverkades negativt Många kände oro inför framtiden på grund av risken för allvarliga 
komplikationer och relationerna med familj och omgivning blev ansträngda då många 
upplevde bristande förståelse från familj och vänner. Särskilt kvinnor kände att de 
saknade det stödet. Preventiva åtgärder och sjuksköterskans perspektiv belystes. Be-
hov av genomarbetade vårdprogram och utbildningsmaterial för att öka kunskaperna 
hos personal och patienter. 
 
Nyckelord: egenvård, litteraturöversikt, depression, omvårdnad, sockersjuka. 
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Introduktion 
 
I vårt dagliga arbete inom psykiatrin möter vi många patienter som lider av depres-

sion, oro och ångesttillstånd. Bland dessa finns även personer som dessutom har dia-

betes som ofta kan vara svårbehandlad t.ex. svängande blodsockernivåer. Den psykis-

ka ohälsan bidrar på olika sätt till att försvåra patienternas möjligheter till egenvårds-

åtgärder som t.ex. bra kosthållning och fysisk aktivitet. Dessa iakttagelser har inspire-

rat oss till att studera detta problemområde närmare. 

 

Bakgrund 

 
Diabetes är en av de stora folksjukdomarna. I Sverige finns idag över 355 000 perso-

ner med diagnosen Diabetes (URL 1). Diabetes mellitus är en metabolisk rubbning 

som karaktäriseras av insulinbrist i kroppens vävnader Sådan insulinbrist kan förorsa-

kas av otillräcklig insulinsekretion från bukspottkörtelns insulinproducerande celler 

(Typ 1-diabetes) eller av att kroppens vävnader har nedsatt känslighet för insulin, s.k. 

insulinresistens (Typ 2-diabetes) (Ericson & Ericson, 2002, s 278). I detta arbete sär-

skiljs inte dessa två typer utan benämningen diabetes används. 

 

Det beskrivs i psykiatriutredingen att återkommande rapporter inkommer om ökande 

psykisk ohälsa i samhället (SOU 2006:100). Enligt Regeringskansliet lider 20-40% av 

Sveriges befolkning av psykisk ohälsa av varierande svårighetsgrad. Vanliga 

diagnoser är lindriga depressioner och ångesttillstånd eller problem av psykosocial 

karaktär (URL 2). I detta arbete avser författarna att psykisk ohälsa inte bara innebär 

depression, utan även olika oro- och ångesttillstånd.  

 

Diabetes leder ofta till komplikationer på lång sikt i form av retinopati, nefropati och 

neuropati (Whittemore, Déramo Melkus & Gray 2005). Anderson et al. (2001) har i 

sin metaanalys funnit att depression vid diabetes leder till ökad risk för högt 

blodsocker, minskad livskvalitet och ökad risk för komplikationer och dödlighet. Så 

många som en tredjedel av de som lider av diabetes har en så djup depression att deras 

dagliga liv påverkas.  

. 
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Vidare menar Lustman och Clouse (2004) att depression är ett flerdimensionellt fe-

nomen som involverar interaktionen av biologiska och psykosociala faktorer som ökar 

risken för att utveckla diabetes. Antidepressiva läkemedel kan påverka blodsockeni-

vån. Även minskad fysisk aktivitet, dåliga kostvanor och ökande vikt är tillstånd som 

hör till depressionen och som på så vis utgör riskfaktorer för diabetes. 

 

Lustman och Clouse (2004) har även sett att välmående till stor del kan kopplas sam-

man med blodsockernivån och att normala blodsockervärden ligger till grund för väl-

befinnande. Detta är ett fenomen som inte har uppmärksammats förrän under senare 

år. Det finns dock ingen vedertagen förklaring till detta ännu. Mer forskning inom 

ämnet behövs därför. 

 

Goldney et al. (2004) menar att depression påverkar det dagliga livet i mycket större 

utsträckning än diabetes. Dessa båda sjukdomar i kombination utgör ett stort lidande 

för de patienter som drabbas. Ett lidande som i många fall skulle kunna undvikas eller 

lindras om man hos patienter med diabetes i ett tidigt skede uppmärksammade symp-

tomen på depression eller annan psykisk ohälsa såsom oro och ångesttillstånd. 

 

Copingstrategier 

 
Enligt Ottosson (2004 s.375) använder människor olika strategier för att hantera svåra 

påfrestningar genom att mobilisera psykologiska försvarsmekanismer för att kontrol-

lera tankar och känslor som hotar att överväldiga jaget. Försvaren kan vara konstruk-

tiva genom att de underlättar anpassningen, men de kan också försvåra och bli de-

struktiva. Vidare menar Ottosson (2004 s.19) dessa strategier kännetecknas av reali-

tetsorientering, medvetenhet och flexibilitet. Valet av lösning man väljer kan leda till 

nya konflikter och ny ångest som tvingar fram nya lösningar vilket leder till utveck-

ling av individen. Icke realistiska konfliktlösningsmetoder så kallade neurotiska som 

innebär att våra försvarsmekanismer utlöses, dessa är icke viljestyrda mekanismer för 

att kontrollera ångesten.   
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Diabetes och psykisk ohälsa är idag ett stort folkhälsoproblem och studier behandlar 

ofta psykisk ohälsa och diabetes var för sig. Det finns ett behov av att belysa männi-

skors upplevelser av att leva med multipla hälsoproblem. 

 

Syfte 
 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa individers  upplevelser av att leva med 

diabetes och psykisk ohälsa. 

 
Hur beskrivs det dagliga livet? 
 
Vilka copingstrategier beskrivs? 
 
Hur beskrivs relationerna med familj och andra? 
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Metod 

Litteratursökning 

 
Studien är en litteraturöversikt där artiklar söktes via databaserna Psychinfo, PubMed 

och Cinahl. Sökorden som användes var diabet*, depression, quality of life, experi-

ence*, mood disorder, mental illness, och daily life i olika kombinationer. Träffarna 

vi fick i Cinahl och Pubmed svarade ej mot våra inklusionskriterier. Från början av-

sågs  att inkludera artiklar där deltagarna var medelålders (45-64 år), men då vi fick så 

få träffar utökade vi till vuxna (18-64 år).  Resultatet av litteratursökningen redovisas i 

Tabell 1. Artikelsökningarna genomfördes v 5-9 2008.  Manuell sökning i tidskriften 

The Diabetes Educator gjordes för att se om man kunde få fler eller andra träffar än i 

databaserna. Sökorden Depression och Diabetes användes:En artikel valdes ut: Cher-

rinton, Ayala, Sleath & Corbie-Smith (2006). 

 

Redovisning litteratursökning 
Tabell 1 

År 
Datum 

Datbas Avgräns- 
ningar 

Sökord Antal 
träffar 

Antal 
Lästa 
Abstrakt 

Antal  
lästa 
artik-
lar 

Utvalda 
till  
resultat 

2008-
02-06 

Psych 
Info 

English, 
Från 1995, 
Journal 
articles only 
Peer re-
viewed 
journal, 
Human, 
Middle edge, 
Full format 

Diabet* 
AND 
Depression 
AND 
Experience* 

36 12 4 Penckofer et 
al. (2007) 
Jacobson et 
al. (1997) 
Wredling et 
al. (1995) 

2008-
02-08 

Psych 
Info 

Advanced 
search, 
Från1995, 
English, 
Human, 
Full format 

Diabet* 
AND 
Mood disor-
der or 
Depression 
or mental 
illness AND 
Daily life or 
Quality of 
life or ex-
perience* 

111 17 3 Ahlgren et 
al. (2004). 
Lin et al. 
(2006). 
Chiecha-
nowski, 
(2003). 
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Urval 

 
Vid litteratursökning lästes först titel och abstrakt, därefter valdes artiklar ut som an-

sågs relevanta utifrån syfte och frågeställningar. Dessa artiklar lästes i sin helhet. 

Därefter bedömdes om artikeln var vetenskaplig. Begränsningar gjordes till vuxna 

mellan 18-64 år. Artiklarna skulle utgå från män och kvinnor med diabetes typ 1 eller 

2 och någon form av psykisk ohälsa; depression, oro och ångest samt utgå ifrån ett pa-

tientperspektiv. Artiklarna skulle vara från 1995 och senare samt vara på engelska. 

Rewievs uteslöts. Endast artiklar med hög (I) eller medelhög (II) kvalitet inkludera-

des. Artiklar som då visade sig ha låg kvalitet (III) uteslöts. Slutligen valdes 7 antal ar-

tiklar, varav 2 med kvalitativ ansats och 5 med kvantitativ.  

 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

 
Samtliga artiklar som ingår i resultatet granskades och värderades av båda författarna. 

Forsberg och Wengströms (2003,s.186-200) checklistor med kriterier för bedömning 

av vetenskaplig kvalitet användes. Sedan diskuterade författarna tillsammans fram den 

slutliga kvalitetsbedömningen se bilaga 1.  

Analys 

 
Det insamlade materialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys där inspiration 

hämtades av Graneheim och Lundman (2004). Artiklarna lästes igenom för att bli be-

kant med innehållet. Meningsenheter, dvs. ord, stycken eller meningar som svarade 

mot syftet och frågeställningarna markerades. Efter översättning kondenserades me-

ningsenheterna, vilket innebar att överflödiga ord togs bort, så att enbart meningsen-

hetens ”kärna” kvarstod, utan att budskapet förändrades. De kondenserade menings-

enheterna kodades, vilket innebar att de fick en ”etikett”. Utifrån likheter och skillna-

der formulerades därefter kategorier och subkategorie. Dessa kategorier utgjorde re-

sultatets rubriker. För exempel på analysförfarandet, se tabell 2. 
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Tabell 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etiska överväganden 

 
Analysförfarandet vid kvalitativ innehållsanalys syftar till att textens ursprungliga 

mening skall bibehållas så lång det är möjligt. Alla utvalda artiklar var skrivna på 

engelska och vid översättning har författarna strävat efter att inte förvränga textens ur-

sprungliga mening. Vi har haft som målsättning att använda artiklar där noggranna 

etiska överväganden har gjorts och/eller har godkänts av etisk kommitté.  

Meningsenheter Översatta  
meningsenheter 

Kondenserade  
meningsenheter 

Kod Subkategori Kategori 

That having diabetes forced 
them to plan their life accord-
ingly (eg. meal, travel) to 
control their blood sugar 
level.(Penchofer et al.,2007 
p.683) 

Att ha diabetes 
tvingar dom att 
planera sina liv 
alltså (t.ex. målti-
der, resor) att 
kotrollera sin 
blodsockernivå.  

Diabetes gör 
det nödvändigt 
att planera 
vardagen 

Planera 
dagen 

Att begrän-
sas i varda-
gen 

Upplevelser i det 
dagliga livet. 

 
 
 
 
 

How a routine task such as 
driving a car was now a 
personal straggle.(Penchofer 
et al.,2007 p.683) 

Hur en rutinmäs-
sig uppgift som att 
köra bil var ett 
personligt problem 

Rutinmässiga 
aktiviteter kan 
bli problem 

-’’- -”- -’’- 
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Resultat 

 
Under analysen framträdde två kategorier och fem subkategorier, vilka presenteras 

som rubriker i resultatet: 

• Upplevelser av det dagliga livet. 

               -     Att begränsas i vardagen  

- Svårigheter att sköta sin egenvård. 

- Copingstrategier för att hantera vardagen. 

• Relationer med familj och omgivning. 

- Ansträngda relationer. 

- Stöd från familjen. 

 

Upplevelser i det dagliga livet 

Att begränsas i vardagen 
 
Flera studier visar att leva med diabetes påverkar det dagliga livet. Att ha diabetes och 

även drabbas av depression eller annan psykisk ohälsa gör det svårare att handskas 

med problem och större förändringar i livet. Det beskrivs att vardagliga problem och 

bekymmer kan upplevas som oöverstigliga (Cherrington, Ayla, Sleath & Corbie-

Smith, 2006; Jacobsson, de Groot & Samson, 1997; Penckofer, Estwing Ferrans, Vel-

sor-Fredrich & Savy, 2007; Wredling et al.,1995): 

 

”There are so many ways that people can feel. It is like when a person is clavada 

(stuck) in something and nobody can take her out of that situation. You can tell this 

person, “This is red,” but she is going to tell you, “No, this is black,”  

Depressed people can’t see things as they are because they are not OK.”(Cherrington 
et al., 2006, p.607) 
 

Vid diabetes blir det nödvändigt att planera och strukturera vardagen, till exempel re-

sor och måltider, för att hålla blodsockret under kontroll. För en del som har problem 

med sin diabetes, till exempel med svängande blodsockernivåer, blir det särskilt vik-

tigt att ha en struktur i vardagen. En del undviker till och med att köra bil på grund av 

risken för yrsel (Peckofer et al., 2007). Flera studier (Ciechanowski et al., 2003; 

Penckofer et al., 2007; Wredling et al. 1995) visar att många upplever stark oro för 
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framtiden på grund av sin diabetessjukdom. Denna oro uttrycker sig ofta som ångest; 

kvinnor oroar sig mest och har således mer ångestbesvär än män.  Hos männen såg 

man i samma studier att kost- och tablettbehandlade män med diabetes har mer ångest 

än insulinbehandlade män och många upplever stark oro för framtiden och riskerna 

för eventuella komplikationer till exempel känselbortfall eller förlust av ett ben: 

 

”My grandmother has diabetes and I look at all the complications that she 

has…”(Penckofer et al., 2007, p 685): 
 
 

Ett tydligt samband finns mellan diabeteskomplikationer och depression som associe-

ras med sämre fysisk kondition. När människor med diabetes även drabbas av depres-

sion orkar de flesta inte vara fysiskt aktiva, vilket i sin tur påverkar blodsockernivåer-

na (Ciechanowski et al., 2003). När personer med diabetes upplever nedstämdhet eller 

oro påverkas deras hälsa och välbefinnande negativt (Penckofer et al., 2007; Wredling 

et al., 1995). Cherrington et al. (2006), Jacobsson et al. (1997) och Wredling et al. 

(1995) kom i sina studier fram till att kvinnor med diabetes som behandlas med insu-

lin har lägre energinivåer, upplever lägre generellt välbefinnande och har fler episoder 

av lågt blodsocker än män. 

 

Oro, sorg, ilska och rädsla är faktorer som påverkar förmågan att hantera sjukdomen 

och vardagen. Många beskriver oro för komplikationer, sorg över att ha drabbats av 

denna kroniska sjukdom, ilska över att vara sjuk och många beskriver rädsla för att 

dö, rädsla för att leva och de känner sig tvungna att upprätthålla en fasad utåt (Cher-

rington et al., 2006). Nästan tre fjärdedelar av patienter med diabetes och depression 

kände sig inte betydelsefulla och behövda (Wredling et al.(1995)   De har svårigheter 

att tackla vardagliga problem som dyker upp samt att fatta nödvändiga beslut. I den 

studie som Penckofer et al. gjorde (2007), kom man fram till att många kvinnor upp-

lever att de inte orkar göra saker de orkat tidigare. De stannar hellre hemma än deltar i 

olika aktiviteter och en del har till och med svårt att stiga upp ur sängen, vilket ökar 

risken för isolering: 

 

”I don’t do half of the things I used to do….You can’t go on vacations with people like 

you used to because you can’t keep up with them….So I stay home a lot. So then the 

depression - the whole circle starts again.”(Penckofer et al., 2007 p.684). 
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Svårigheter att sköta sin egenvård 
 

Flers studier visar att depression medför svårigheter att genomföra egenvårdsaktivite-

ter som är viktiga vid diabetes som till exempel att sköta sin kosthållning (Ciecha-

nowski et al., 2003; Lin et al., 2006), att motionera (Ahlgren, Shultz, Massey, Hicks & 

Wysham, 2003 ; Lin et al., 2006; Penckofer et al., 2007 ) samt att sköta sin medicine-

ring optimalt (Ahlgren et al., 2003; Lin et al., 2006; Penckofer et al., 2007). Detta le-

der till att livskvaliteten påverkas negativt. En viktig faktor som påverkar förmågan 

till god kosthållning är att ha goda kunskaper om mat. Att klara av att följa kostråden 

ger tillfredsställelse och bättre livskvalitet (Ahlgren et al., 2003; Penckofer et al., 

2007).  

Charrington et al. (2006) och Jacobsson et al. (1997) menar att många patienter be-

skriver symtom som härrör från både diabetes och depression som till exempel trött-

het, låg energinivå och yrsel och att dessa symtom gör det svårare att utföra egen-

vårdsaktiviteter, och då framför allt fysisk aktivitet. Både män och kvinnor som är de-

primerade känner sig omotiverade till att engagera sig i egenvårdsaktiviteter. Pencko-

fer at al. (2007) och Wredling et al. (1995) menar att andra orsaker till att det är svårt 

att genomföra egenvårdsaktiviteter kan vara stress. Att inte klara av att sköta sin 

egenvård kan skapa ilska över att man inte tar hand om sin egen hälsa. Penckofer et al. 

(2007) beskriver att många kvinnor upplever att de har för mycket att göra, vilket le-

der till ökad stress som försvårar möjligheterna till att klara av den nödvändiga egen-

vården. 

  

Copingstrategier för att hantera vardagen 
 

Cherrington et a.l (2006) och Penchofer et al. (2007) menar att det finns olika strategi-

er för att hantera sin diabetes och psykiska ohälsa. Dessa strategier är att tänka positivt 

och att inte fokusera på det negativa. Att ha någon som man kan prata öppet med om 

sina känslor och upplevelser kring sjukdomen, antingen någon i familjen eller någon 

professionell beskrivs som strategier betydelsefulla för att hantera vardagen. Pencko-

fer et al. (2007), såg i sin studie att andra copingstrategier som man använder sig av är 

att t.ex. äta, sova, be, ha kontroll, motionera eller att utöva stimulerande hobbies. Någ-

ra beskriver även ett behov av att ha stunder ”utan” sin diabetes, man behöver en 
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”mini-semester” för att må bättre. Några menar till och med att det är ett sätt att stå ut 

med sin diabetessjukdom: 

 

”Once a month we pretend we’re not diabetic. We go out, we eat what we want…and 

then we’re good the rest of the month.” (Penckofer et al., 2007, p.686) 
 

Relationer med familj och omgivning 

Ansträngda relationer 
 

Flera studier beskriver hur relationer kan påverkas negativt av det faktum att man har 

diabetes och lider av psykisk ohälsa; man känner sig till exempel inte förstådd av fa-

milj och vänner, vilket påverkar sinnesstämningen. Situationer som nämns är när om-

givningen har åsikter om vilken mat som bör ätas eller inte, eller brist på förståelse för 

att man inte orkar vissa saker (Ciechanowski et al., 2003; Penckofer et al, 2007):  

 

”Sometimes I can’t talk about my feelings with my (husband and sons)....If I tell them 

that I don’t feel like getting out of bed, or that I can’t go to work because I don’t feel 

well, they would not think something like, “Maybe she is depressed and need to see a 

doctor.” They will say that I am a lazy woman.” They will not understand if some-

thing like that happens. In my case, I can’t talk at home about my personal feelings.” 

(Cherrington et al., 2006 p.608).  
 

Det framkommer att deltagare inte upplever någon förståelse för sjukdomen från fa-

miljemedlemmar, exempelvis att de måste följa vissa kostråd. Andra beskriver eme-

lertid hur de känner sig pressade av famijen att strikt följa en kostplanering utan att 

göra avsteg från den (Ahlgren et al., 2003). Penckofer et al. (2007) menar att många 

kvinnor upplever att de har ansvar för eller tar hand om andra vilket är en anledning 

till att de väldigt sällan har tid till att ta hand om sina egna behov eller tid för att vila 

för att uppnå en god hälsa. Kvinnorna upplever att de aldrig har tid att göra saker de 

verkligen vill göra till exempel att läsa en bok, det är alltid någon annan som behöver 

någonting. Detta orsakar ilska mot familjemedlemmar och andra för att de tar för 

mycket tid i anspråk från kvinnorna: 

 

”We’re taking care of everybody else around us. And we’re the last person to be taken 

care of.” (Penckofer et al., 2007, p. 686). 
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Stöd från familjen 
 

Cherrington et al. (2006) beskriver i sin studie att stöd från familjen har större bety-

delse än psykologiskt stöd. Förståelse och stöd från familjen angående de depressiva 

symtomen och att kunna tala öppet med familjen, ger kraft att hantera situationen. 

Män upplever i större omfattning att de har stöd från familjen medan kvinnorna ofta 

känner att de saknar det stödet. 
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Diskussion 

 

Resultatet visade att leva med diabetes och psykisk ohälsa, har en negativ inverkan på 

det dagliga livet. När den psykiska hälsan blir nedsatt kan små och vardagliga be-

kymmer te sig oöverstigliga och det kan bli svårt att fatta vardagliga beslut. Detta på-

verkar förmågan att sköta sin diabetes på ett bra sätt. Diabetessjukdomen kräver stora 

livsstilsförändringar och struktur i vardagen för att undvika svängande blodsockerni-

våer. För detta krävs väl sammansatt kost på regelbundna tider vilket kräver planering 

och möjligheterna till spontanitet begränsas. Detta påverkar i många fall även relatio-

nerna med familj och vänner. Brist på kunskap kring dessa sjukdomar hos anhöriga är 

en orsak till ansträngda relationer. 

 

Resultatet visade att många känner stor oro inför framtiden på grund av risken för all-

varliga komplikationer, både när det gäller diabetes och psykisk ohälsa. 

Liknande resultat har Egede (2002) kommit fram till i sin studie. Egede (2002) menar 

att då diabetes är en kronisk och progressiv sjukdom som kan leda till allvarliga till-

stånd och i värsta fall till döden, är detta en naturlig orsak till stor oro. Detta skapar 

stress som i sin tur påverkar blodsockernivåerna negativt.  I Socialstyrelsen allmänna 

råd om Kompetensbeskrivningar för sjuksköterskor och barnmorskor (SOSFS 1995:5) 

påtalas att det i sjuksköterskans ansvar ingår att identifiera behov, bedöma insatser, in-

formera, stimulera och motivera samt instruera och följa upp. Detta innebär att vi mås-

te planera och utforma undervisningsprogram som utgår från patientens behov (Sö-

derkvist Klang, 2001, s 12). Vi anser att det är viktigt att så tidigt som möjligt identifi-

era behov av information samt att sjuksköterskan tillsammans med patienten utarbetar 

strategier för att hantera problem i vardagen. Syftet med stödinsatserna är att hjälpa 

patienten att bli stärkt i sin stressfyllda livssituation. 

 

Resultatet visade att när man drabbas av psykisk ohälsa påverkas förmågan att genom-

föra egenvårdsaktiviteter som är viktiga vid diabetes som till exempel att sköta sin 

kosthållning, motion och medicinering. Kost och motion spelar en viktig roll när det 

gäller att hantera diabetessjukdomen. När man dessutom drabbas av psykisk ohälsa, 

till exempel depression, försämras förmågan att utföra egenvårdsaktiviteter. Rubin och 

Peyrot (2001) kom i sin studie fram till liknande resultat; att depressionssymptom som 
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känsla av hopplöshet, initiativlöshet och hjälplöshet leder till en ond cirkel som för-

sämrar egenvårdsförmågan. Även förmågan att följa läkemedelsordinationer påverkas 

negativt vilket naturligtvis är ogynnsamt för diabetessjukdomen. Vi anser att sjukskö-

terskan har en viktig roll när det gäller att stötta och motivera patienten att utföra sina 

egenvårdsaktiviteter och medicinering samt att informera patienten om vikten av fy-

sisk aktivitet, som påverkar både diabetessjukdomen och depressionen gynnsamt. I 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) poängteras att vård och behandling så långt det 

är möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten. Enligt Söderkvist 

Klang (2001, s 12) är patientundervisning ett sätt att möjliggöra denna medverkan. 

 

Resultatet visade även att relationerna med familj och omgivning påverkas vid dessa 

sjukdomar. Liknande resultat kom även Rubin och Peyron (2002) fram till i sin studie. 

De menar att diabetes är en familjesjukdom där hela familjen påverkas. Bemötandet 

från anhöriga påverkar förmågan att hantera diabetessjukdomen. Upplevelse av att 

inte känna sig förstådd av familj och omgivning är vanligt förekommande. En orsak 

kan vara bristande kunskaper om dessa sjukdomar vilket lätt leder till missförstånd. 

Som sjuksköterskor anser vi att detta poängterar vikten av att hela familjen har kun-

skaper om faktorer som påverkar sjukdomen, till exempel anpassad kost, så att man 

slipper onödiga diskussioner i samband med måltider. Det är även viktigt att se famil-

jen som ett stöd.  Att öppet kunna prata om problem leder till bättre välbefinnande. 

Sjuksköterskan har här en viktig roll när det gäller att informera och undervisa familj 

och närstående. Ökade kunskaper leder till större förståelse samt kan hjälpa familjen 

att känna sig delaktig och som en viktig resurs.  

 

Metoddiskussion 

 
Vi valde att skriva om upplevelsen av att ha diabetes och även drabbas av psykisk 

ohälsa utifrån ett patientperspektiv. När vi gjorde litteratursökningar fick vi många 

träffar där flertalet artiklar var ur ett medicinskt perspektiv och inte svarade mot studi-

ens syfte.  Troligtvis hade vi fått andra träffar, med fler artiklar med kvalitativ ansats, 

om tillägg av  qualitative som sökord. De avgränsningar vi hade i sökningarna ingick 

artiklar på engelska. Om artiklar på svenska och norska hade inkluderats hade  kanske 

träffar utifrån ett nordiskt perspektiv varit fler. För att hitta fler artiklar utifrån syftet 
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gjordes manuella sökningar i referenslistor samt en manuell sökning på Google scho-

lar.Först gjordes avgränsningar på 10 år på artiklarna, men för att få fler träffar utöka-

des det till 13 år Det är möjligt att detta kan ha påverkat resultatet.  Resultatet hade 

säkert blivit annorlunda om vi hade begränsat oss till diabetes och depression, istället 

för psykisk ohälsa, då psykisk ohälsa är ett vagt begrepp som innefattar allt från oro, 

ångest, depression, psykiska illabefinnande osv.  Det är möjligt att sökningar i andra 

databaser och med andra sökord skulle ha gett ett annat resultat. 

 

Båda författarna värderade och analyserade resultatartiklarna tillsammans.  Vi upp-

levde att det var en styrka att tillsammans diskutera fram en gemensam analys. Då alla 

resultatartiklarna var skrivna på engelska eftersträvades att bibehålla textens ursprung-

liga mening vid översättningen men detta var inte alltid helt lätt. Detta kan till viss del 

ha påverkat resultatet.Antalet artiklar som användes till resultatet är sju stycken. Kva-

liteten är genomgående av hög kvalitet. Trovärdigheten stärks då flera studier finner 

resultat. Vi har analyserat texterna tillsammans. Slutsatserna är rimliga.  

Slutsatser 

 
Då diabetes och psykisk ohälsa drabbar många känns detta som ett aktuellt ämne.  Ut-

ifrån detta är det viktigt att omvårdnadspersonal uppmärksammar tecken på psykisk 

ohälsa, för att minska onödigt lidande. Att ha en kronisk sjukdom till exempel diabe-

tes ökar risken för att drabbas av psykisk ohälsa . Därför är det viktigt att öka kunska-

perna kring detta både hos vårdpersonal och hos de som drabbas av diabetes.Det finns 

ett stort behov av genomarbetade vårdprogram för denna patientgrupp som kan behö-

va extra stöd för att hantera sin situation. Även väl anpassade verktyg som till exem-

pel skattningsskalor eller frågeformulär behöver finnas för att lättare upptäcka de dia-

betiker som lider av psykisk ohälsa. Det bör även ingå utbildningsmaterial för både 

personal, patienter och anhöriga. 
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Bilaga 1 Resultatöversikt 

 
  

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/ansats Deltagare 
(bortfall) 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Ahlgren et al 
2004 
USA 

Development of a 
preliminary diabetes 
dietary satisfaction and 
outcomes for patients 
with type 2 diabetes 

Undersöka individers erfaren-
heter av att följa dietföreskrif-
ter vid behandling av typ2 
diabetes 
 

Två-stegs design, fokus-
grupp för att  testa 
lämpliga frågor till 
undersökningsgruppen 
och frågeformulär 
Kvalitativ och kvantita-
tiv metod 
 

239 
(19) 

Enkät undersökning  
Kendall’s tau-b, Cronbach’s 
α, T-tests, Pearson’s r 
 

Undersökte graden av 
tillfredställelse med diabe-
tes kosten, strategier för att 
följa diet råden, hinder för 
att följa råden, för att 
bedöma typ2 pat. Erfaren-
heter av dietråd. 
 

I 

Cherrington et 
al 
2006 
USA 

Examining knowledge, 
attitudes, and beliefs 
about depression among 
Latino adults with type 2 
diabetes 

Att undersöka kunskaper, 
attityder och tro/ tankar om 
depression hos latinamerika-
ner med typ 2 diabetes 

Kvalitativ studie 
Kombinerad deduk-
tiv/induktiv ansats Fokus 
grupp-metodologi 

45 
strategiskt urval 

Kombinerad metod för att 
koda materialet från fokus-
grupperna 

Depression och känslomäs-
sig hälsa är nära associerad 
med diabetes, viktigt att 
fråga patienter med diabe-
tes hur de mår psykiskt  för 
att utesluta att de lider av 
depression och behandla 
den 

1 

Ciechanowski 
et al 
2003 
USA 

The relationship of 
depressive symptoms to 
symptom reporting, self-
care and glucose control 
in diabetes 

Att värdera depressions 
symtomens inverkan på 
diabetespatienter, avsåg att 
fastställa om diabetes egen-
vårds handlingar, fysisk 
funktionsnivå, diabetes sym-
tom rapportering och 
blodsocker kontroller kolore-
rade signifikant med depres-
sions symtom i både typ1 och 
typ 2 diabetes.   

En tvärsnitts-  
Undersökning med 
standardiserade fråge-
formulär och självrap-
porterings instrument 
kvantitativ metod 

407, 235 typ 1 
172 typ2 

Two-tailed t test, chitvå-test 
 

Det var en signifikant 
associering mellan depres-
sions symtom och HbA1c 
nivåer hos typ1, men inte 
hos typ 2diabetes pat.. 
skillnader i diabetesvården 
och egenvårdsåtgärder är 
det viktigt att iaktta depres-
sions symtom hos diabeti-
ker 
 

II 

Jacobson et al 
1997 
USA 

The effects of psychiat-
ric disorders and symp-
toms on quality of life in 
patientes with type1 and 
type2 diabetes mellitus 

Att utvärdera inverkan av 
psykiska symtom och sjuk-
domsstatus på hälsorelaterad 
livskvalitet 

En två-stegs design med 
standardiserade fråge-
formulärkvantitativ 
metod 

88% av de 
tillfrågade 
deltog  
=240 i steg 1 
143 i steg 2 

Chitvå-test, one-way 
ANOVA post-hoc test, F-
test, Pearson correlation 

Psykiskt status är konstant 
associerat med livskvalitet 
hos diabetespatienter. Det 
är av vikt att läkare och 
sjuksköterskor utesluter 
underliggande psykisk 
ohälsa som tex. depression. 

I 



 II 

Författare 
Årtal 
Land 

Titel Syfte Design/ansats Deltagare 
bortfall 

Analysmetod Huvudresultat Kvalitet 

Lin et al 
2006 
USA 

Effects of enhanced 
depression treatment on 
diabetes self-care 

Att undersöka effekten av 
depressions interventioner på 
egenvårds handlingar hos 
deprimerade diabetes patienter 
 

En kvantitativrandomise-
rad studie med standar-
diserade frågeformulär. 
Uppföljning efter 3 mån, 
6mån. och 12 mån.  
 

329 
(46) 

t-test, regression analyser  Att bättre identifiera och 
behandla depression hos 
diabetiker bör vara et första 
steg mot en effektivare 
diabetesvård. Man måste 
skräddarsy behandlingspla-
ner för specifika tillstånd. 
 

I 

Penchofer et al 
2007 
USA 

The psychological 
impact of living with 
diabetes: day-to-day 
experiences  

Att förstå upplevelserna av 
depression, oro och aggression 
hos kvinnor med typ2 diabetes 
och hur dessa känslor inverkar 
på den totala livs kvalitén 
 

Kvalitativ studie 
Induktiv ansats 
Fyra fokusgrupper ledda 
av etniskt anpassade 
moderatorer 

41 
(5) 
 

Innehållsanalys 
 

Framkom 5 teman, 
1. Kämpa med en ändrad 
hälsosituation. 
2. möta ifrågasättande i 
relationerna till sig själv, 
familj och andra 
3.Bekymmer för nuet och 
framtiden 
4. bära mångskiftande 
ansvar för sig själv och 
andra. 
5. välja at ta en paus. 

1 

Wredling et al 
1995 
Sverige 

Wellbeing and treatment 
satisfaction in adults 
with diabetes: A Swed-
ish population-based 
study  

Här presenteras tre frågefor-
mulär som mäter psykologiskt 
välbefinnande, behandlings-
tillfredställelse och allmänt 
hälsostatus 

Kvantitativ studie med 
standardiserade fråge-
formulär 

423 
(17%) 

Cronbach’s α, varimax 
rotation, skewed distribu-
tion, Spearman rank correla-
tions, The Mann-Whitney 
test. 

Den svenska versionen av 
mät instrumenten lämpade 
sig väl för att mäta psyko-
logiska faktorer som påver-
kar personer med diabetes 
och är viktiga för deras 
behandling 
 

I 
 

 


