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Abstrakt  

Bakgrund: Prediabetes var ett progressivt tillstånd där risken för att utveckla diabetes 
mellitus typ 2 var förhöjd. Livsstilsfaktorer var en viktig del för att minska risken för 
progressionen och egenvården var en viktig del av behandlingen. Sjuksköterskan spelade en 
viktig roll för hur patienten klarade av sin egenvård och fungerade också som ett stöd vid 
livsstilsförändringarna. Syfte: Att belysa patienters erfarenheter av att leva med prediabetes. 
Metod: En systematisk litteraturöversikt gjordes baserad på 13 vetenskapliga studier, 12 
kvalitativa och en mixad studie som innehöll både kvalitativ och kvantitativ metod. Cinahl, 
PubMed och PsycInfo användes för artikelsökning. Elo och Kygnäs analysmetod, induktiv 
innehållsanalys användes. Fribergs kvalitetsgranskningsmall användes vid 
kvalitetsgranskningen. Resultat: Två huvudkategorier presenterades samt fyra 
subkategorier. Huvudkategorierna var Känslomässiga reaktioner; Förnekelse av sjukdom 
och självkritik och Rädsla och oro inför framtiden samt Adaption av nya levnadsvanor; En 
hälsosam livsstil och Stöttning och information. Diskussion: Information och kunskap hade 
en betydelse för adaptionen av nya levnadsvanor. Patienterna kände brist på stöttning av 
sjuksköterskan och var oroliga över deras framtid. För att kunna genomföra 
livsstilsförändringarna och egenvården var det av betydelse att sjuksköterskan gav rätt 
information till patienten. Uppföljningen av sjukdomen var viktig för hur patienten kommer 
fortsätta att följa behandlingsmålen. Slutsats: Prediabetes krävde att patienten tog ansvar 
över sin egenvård och de erfor svårigheter av att göra livsstilsförändringar. Genom hjälp och 
stöttning från sjuksköterskan kunde egenvård och livsstilsförändringar minska risken för 
utveckling av diabetes mellitus typ 2 och därmed minska lidandet för patienten.  
 
Nyckelord: diabetes mellitus typ 2, egenvård, erfarenheter, patient, prediabetes, sjuksköterskans roll 
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Introduktion  

Prediabetes innebär att det finns förhöjda blodsockervärden och att risken för att utveckla 

diabetes mellitus typ 2 är förhöjd. I en studie från Mauritius följdes personer som 

diagnostiserats med prediabetes under 11 år och av dem utvecklade 46 % diabetes mellitus 

typ 2 (Söderberg et al., 2004). En förhöjd risk har även visats i andra studier (Edelstein et al., 

1997; Wang et al., 2010). Det är av betydelse att tidigt identifiera patienter med prediabetes 

för att minska risken för utveckling av diabetes mellitus typ 2 (Anjana, Deepa & Mohan, 

2015; Silverman et al., 2016) och det är viktigt att som sjuksköterska att känna till de 

riskfaktorer som bidrar till utvecklingen då flera av dem går att förebygga (Chen & Lin, 2010; 

Gabre, Wireklint Sundström & Olausson, 2019; Hilding, Shen & Östenson, 2015). Genom 

livsstilsförändringar kan patienter själva påverka sin situation och detta är en del i 

behandlingen. Sjuksköterskan kan ha en viktig roll i hur dessa patienter kommer att hantera 

sin egenvård.  

 

Bakgrund  

Prediabetes  

Prediabetes är ett förstadium till diabetes mellitus typ 2 (DMT2) då blodsockret långsamt 

börjat stiga på grund av att cellens känslighet för insulin är nedsatt (Marseglia et al., 2018). 

Vid prediabetes är blodsockernivån högre än normalt, men har ännu inte passerat den nivå 

som markerar gränsen för DMT2 (American Diabetes Association, 2011). Riskfaktorer för 

prediabetes är övervikt, fysisk inaktivitet, förhöjt blodtryck, rökning och höga blodfetter (Ek, 

Rössner, Hagman & Marcus, 2015; Hilding et al., 2015). Blodtryckssänkande 

läkemedelsgrupper och läkemedel som exempelvis tiaziddiuretika kan påverka 

blodsockermetabolismen negativt och därmed öka risken för prediabetes och progression till 

DMT2 (Taylor, Hu & Curhan, 2006). En annan riskfaktor är att prediabetes är ärftlig (Alberti, 

2007; Pierce, Harding, Ridout, Keen & Bradley, 2001). Diagnoskriterierna för prediabetes är 

ett förhöjt HbA1c och fastande plasmaglukos (Nathan, Turgeon & Regan, 2007). HbA1c 

betyder glykolyserat hemoglobin (Florkowski, 2013) och är ett blodprov som visar 

blodsockrets medelvärde under de senaste åtta till tolv veckorna (Nathan, Turgeon & Regan, 

2007). Fastande plasmaglukos mellan 6,1–6,9 mmol/l påvisar prediabetes och ett fastande 

plasmaglukos över 7,0 mmol/l påvisar DMT2 (Essiet & Osadolor, 2019). 
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Prediabetes är ett tillstånd som under senaste åren uppmärksammats och därmed fått en 

diagnoskod. Diagnoskoden underlättar för att planera uppföljning och åtgärder som kan bli 

aktuella. Haw et al. (2017) och Willmansson (2018) menar att patienter som befinner sig i 

riskzonen har över tid en ökad risk till progression och Ali, Bullard, Saydah, Imperatore och  

Gregg (2018) förklarar att om inga åtgärder vidtas är naturalförloppet att dessa patienter 

utvecklar DMT2. Enligt Cullman, Gildning och Östensson (2012) är DMT2 ett hälsoproblem 

vilket Moutzouri, Tsimihodimos, Rizos och Elisaf (2011) styrker då det är kopplat till lidande 

för patienten så som komplikationer, följdsjukdomar och dödlighet, vilket kan orsaka höga 

kostnader för sjukvården. Anjana et al. (2015) och Silverman et al. (2016) menar att det är 

viktigt att identifiera patienter med en ökad risk för progression till DMT2 från prediabetes.  

 

Komplikationer av diabetes mell itus typ 2  

DMT2 kräver livslång behandling då sjukdomen är progressiv och kan orsaka allvarliga 

senkomplikationer (Penn, White, Oldory, Alberti & Mathers, 2009). Senkomplikationer 

beskrivs som mikrovaskulära och makrovaskulära. De mikrovaskulära komplikationerna 

innebär skador i de små kärlen och kan orsaka skador på njurar, fötter och ögon. De 

makrovaskulära komplikationerna innebär skador i de större kärlen och kan orsaka stroke 

eller hjärtinfarkt (Fowler, 2008 & Leach et al., 2013). Patienter med DMT2 har två till tre 

gånger högre risk att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke oberoende av andra riskfaktorer 

(Almdal, Scharling, Skov Jensen & Vestergaard, 2005). Förekomsten av förstagångs 

hjärtinfarkt hos män med DMT2 var tre gånger högre än hos män utan DMT2. Hos kvinnor 

med DMT2 var förstagångs hjärtinfarkt fem gånger högre än hos de kvinnor utan DMT2 

(Elisasson, Lindahl Lundberg & Stegmayr, 2003). DMT2 är en av de fem sjukdomar som 

toppar dödsorsaksstatistiken (Roglic et al., 2005). Ett HbA1C nära normalvärde har visat sig 

minska risken för diabeteskomplikationer (Nathan et al., 2007), HbA1c värdet spelar alltså en 

roll i eventuella framtida komplikationer (Gardsten, Blomqvist, Rask & Larsson, 2018). 

Hälsosam kost, fysisk aktivitet och viktminskning ingår i det sjukdomsförebyggande arbetet 

(Haw et al., 2017; Knowler et al., 2002; Penn et al., 2009) och är en viktig del i patientens 

egenvård.  
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Prevention  

Primär prevention innebär att arbeta förebyggande genom strategier och interventioner för 

att minska risken för sjukdomar och genom detta kan risken att utveckla DMT2 minskas 

(Youngs, Gillibrand & Phillips, 2016). Screening är ett verktyg där blodprover kan identifiera 

om patienten befinner sig i riskzonen för att utveckla en sjukdom (Greaves, Stead, 

Hattersley, Ewings & Eveans, 2004). I en studie framkom det att patienter som 

diagnostiserats genom screening har lägre risk för komplikationer (Feldman, 2017).  

 

Vid primärprevention arbetar sjuksköterskor för att motverka att patienter hamnar i 

riskzonen eller att de patienter som redan är i riskzonen utvecklar DMT2. Genom fysisk 

aktivitet kan patienten sänka sitt HbA1c och få bättre glukosvärden, därför rekommenderas 

motion som en del i behandlingen (Sanz, Gautier & Hanaire, 2010). En viktig del i att 

upprätthålla en god hälsa vid DMT2 är att patienten har ett bra näringsintag och hälsosam 

kost (Miller & Edwards, 2002) samt att patienten slutar med tobaksrökning då det minskar 

risken för komplikationer (Hilaire & Woods, 2013). Patienter i riskzonen för att utveckla 

DMT2 som brukat tobaksrökning hade 30 procent högre risk att utveckla DMT2 jämfört med 

de som aldrig brukat tobaksrökning (Liu et al, 2018). Ett ökat intag av fiber i kosten samt 

motion minskar risken för patienten att utveckla DMT2 (Gillies et al., 2007; Knowler., 2002; 

Norris et al., 2005; Yamaoka & Tango, 2005). 

 

Vid sekundärprevention är målet med diabetesbehandling är att undvika komplikationer 

och bibehålla en god livskvalitet (Fowler, 2008; Leach et al., 2013; Penn et al., 2009). Vid 

sekundärprevention har patienten ett ansvar tillsammans med sjuksköterskan och 

sjuksköterskan kan behöva undervisa patienten för att öka motivationen till att utföra 

egenvård (Ståhle, 2003). Patienten är själv ansvarig för sin egenvård men kan behöva stöd för 

att klara av dessa livsstilsförändringar (Wagner et al., 2001).  

 

Sjuksköterskans rol l   

Sjuksköterskan har det huvudsakliga omvårdnadsansvaret för patienten där arbetet består 

av att lindra lidande, främja välbefinnande och hälsa samt arbeta förebyggande mot ohälsa 

(International Council of Nurses, ICN, 2017).  
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Det kan vara en utmaning och problematiskt för patienten att uppnå god behandling 

(Tobaino et al., 2015) och sjuksköterskan har därför här en viktig roll.  

Att sjuksköterskan arbetar personcentrerat har visats sig fungera bra hos patienter med en 

diabetesdiagnos (Ohlsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 2013). Personcentrerad vård 

innebär att se hela patienten och inte enbart sjukdomen (Sjögren, Lindkvist, Sandman, 

Zingmark & Edvardsson, 2012; Edvardsson et al., 2008). Partnerskap är en del av den 

personcentrerade vården där sjuksköterskan har en viktig roll med patienter med kroniska 

sjukdomar (Sjögren et al., 2012; Wagner et al., 2001). Partnerskap innebär att omvårdnad 

bedrivs tillsammans med patienten. Råd och stöd bör vara realistiska och individuellt 

anpassade efter de förutsättningar som finns. Patientens livsstil är en central del i 

behandlingen och bör beaktas (Chen & Lin, 2010; Gillis-Januszewska et al., 2017; Sjögren et 

al., 2012; Ågård, Ranjbar & Strang, 2015). Vid diabetesbehandling handlar sjuksköterskans 

åtgärder framförallt om att undervisa och stödja patienten att upprätthålla egenvåd 

(Robertson, 2012).  

 

Ett verktyg som sjuksköterskan kan använda är motiverande samtal (MI) som utgör en 

viktig byggsten för att anpassa behandlingen utifrån patientens behov. Denna specifika 

samtalsmetod hjälper sjuksköterskan att få förståelse för patientens situation och attityd till 

de livsstilsförändringar som kan behövas göras. Genom sjuksköterskans professionella 

kunskap kan patienten känna stöd av MI. Sjuksköterskan motiverar och hjälper att hitta egna 

resurser för att klara av livsstilsförändringarna. En god självkänsla ökar chansen att klara av 

att övervinna de eventuella hinder som finns i följsamheten till egenvården (Carino, Coke & 

Gulanick, 2004). Cushing och Metcalfe (2007) förklarar till vilken grad patienten följer 

vårdgivarens råd och godtar behandling benämnas som compliance, alltså följsamhet. 

Concordance innebär en strävan efter en ömsesidig kommunikation mellan vårdgivare och 

patient där de ska enas om en behandlingsstrategi som patienten känner sig delaktig i. 

Patienten behöver få fakta som är relevant och själv känna att det är dennes egna beslut och 

ansvarar för sin egenvård med stöd från sjukvården. Concordance ersätter inte compliance 

men kan öka följsamheten för patienten. En patient med hög compliance följer alltså 

behandlingsanvisningar bättre och därmed minskar de risker som DMT2 för med sig.  
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Teoretisk ansats   

Dorotea Orem har en teori om omvårdnadssystem som bygger på teorierna om egenvård 

och egenvårdsbrist (2001, s. 141). Egenvård innebär patientens förmåga till att utföra 

aktiviteter självständigt med syfte att upprätthålla sin hälsa och välbefinnande, denna 

egenvård utförs medvetet av patienten (Orem, 2001, s. 43). Egenvårdsbrist förklarar varför 

människor är i behov av omvårdnad. Under patientens liv utvecklas egenvårdskapaciteten 

genom utbildning, hälsotillstånd och livserfarenhet (Orem, 2001, s. 254). Ibland drabbas 

människor av begränsningar som ett visst hälsotillstånd kan ha förorsakat, exempelvis 

DMT2 (Orem, 1991, s. 70–72). Teorin om omvårdnadssystem utgör grunden för omvårdnad i 

praktiken (2001, s. 146). Sjuksköterskan använder sin omvårdnadskapacitet i omvårdnaden 

och denna får sjuksköterskan genom erfarenheter och utbildning (Orem, 2001, s. 289). 

Sjuksköterskan bedömer egenvårdskrav, egenvårdsbegränsningar och egenvårdsbrister som 

patienten har inom omvårdnadssystemet. Orem förklarar att sjuksköterskan kan genom 

rådgivning och stöd hjälpa patienten att utvecklas så att denne kan hitta resurser och 

identifiera egenvårdsbehov för att kunna utforma sin egenvård (Orem, 2001, s. 353). Det 

finns tre typer av omvårdnadssystem, fullt kompenserade, delvis kompenserade eller 

stödjande/undervisande system. Vid ett fullt kompenserat omvårdnadssystem så utför 

sjuksköterskan patientens egenvård då patienten inte kan utföra de egenvårdshandlingar 

som behövs. Delvis kompenserad innebär att patienten och sjuksköterskan hjälps åt och 

sjuksköterskan utför de delar av egenvården som patienten själv inte kan utföra. 

Sjuksköterskan kan också ha en stödjande roll, exempelvis om patienten kan genomföra 

egenvården själv så behöver sjuksköterskan undervisa i hur genomförandet går till (Orem, 

2001, s. 350–352). Sjuksköterskans val av omvårdnadssystem ska baseras på vad som mest 

stöttar patientens egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov (Orem, 2001, s. 353). Orem 

förklarar hjälpmetoder som sjuksköterskan kan använda sig av nämligen, att utföra eller 

hjälpa patienten, vägleda, stödja personen fysiskt och psykiskt, skapa en miljö som stöttar 

utveckling och undervisa patienten (Orem, 2001, s. 349). 

 

Problemformulering  

Prediabetes är ett tillstånd då risken att utveckla diabetes mellitus typ 2 är förhöjd. Enligt 

nationella diabetesregistret (NDR, 2018) var det i Sverige 180 965 patienter år 2008 som 
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diagnostiserats med diabetes och år 2018 var antalet 388 732. DMT2 medför risker för 

komplikationer. Brister i följsamhet till egenvård kan resultera i komplikationer vilket 

orsakar lidande för patienten och ökade kostnader för samhället  

(Hindhede & Aagaard-Hansen, 2015). Sjuksköterskan kan tillsammans med patienten 

påverka egenvården och därmed kan risken för att drabbas av komplikationer halveras 

vilket leder till ökad livskvalitet (Gillies et al., 2007; Song, 2010). Sjuksköterskor kommer 

oavsett arbetsplats att komma i kontakt med dessa patienter. Det är därför betydelsefullt att 

studera dessa patienters erfarenheter av att leva med prediabetes för att som sjuksköterska 

kunna ge rätt stöd och information efter individuella behov.  

Syfte  

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa patienters erfarenheter av att leva med 

prediabetes.  

 

Metod  

Design  

Examensarbetet är en litteraturöversikt där syfte och problemformulering är centrala delar. 

Enligt Friberg (2017, s. 141–144) är en litteraturöversikt en metod som genom kritisk 

granskning, värdering och sammanställning av redan befintliga kvantitativa och kvalitativa 

forskningsresultat ge en överblick av kunskapsläget inom ett specifikt område. Dessa 

resultat kan bidra till ökade kunskaper inom specifika områden eller komplettera delar av 

forskningen. Polit och Beck (2017, s. 733) beskriver att befintlig forskning av ett specifikt 

område kritiskt skall sammanfattas där forskningsproblemet skall sättas i kontext.  

Alla stegen i processen ska redovisas noggrant (Segesten, 2017, s. 108).  

 

Inklusions- och exklusionskriterier   

Artiklarna skulle vara vetenskapliga orginalartiklar med kvalitativ eller mixad design då 

syftet var att beskriva erfarenheter. Vid mixad design har studien använt sig av både 

kvalitativ och kvantitativ design. Artiklarna skulle vara skrivna på engelska och inkludera 

kvinnor och män i alla åldrar som har prediabetes eller ökad risk för att utveckla DMT2. 

Artiklarna skulle utgå utifrån ett patientperspektiv. Artiklar som belyste både ett patient– 
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och sjuksköterskeperspektiv inkluderades endast patienternas perspektiv. Ingen geografisk 

avgränsning gjordes. Studierna kunde ha ägt rum i olika miljöer, då fokuset låg på patienters 

erfarenhet av att leva med prediabetes. Sökningarna hade ingen tidsavgränsning. Artiklarna 

skulle hålla ett etiskt resonemang eller vara etiskt godkända. Resultatartiklarna i denna 

litteraturöversikt skulle uppfylla samtliga krav för att inkluderas i arbetet. Friberg (2017, s. 

46–47) förklarar att efter kvalitetsgranskning tas ställning till om vad artikeln har för 

vetenskaplighet. De artiklar som inkluderades var artiklar i full text och medelhög till hög 

kvalitet med utgångspunkt från Fribergs kvalitetsgranskningsfrågor för kvalitativa artiklar.  

 

Artiklar som var av mixad design exkluderades kvantitativa mätvariabler och artiklar med 

mixad design som belyste patienters erfarenheter av både prediabetes och DMT2, 

exkluderades resultatdelar som belyste DMT2.  

 

Litteratursökning  

Databaserna som användes var Cinahl, PubMed och PsycInfo som samtliga berör ämnet 

omvårdnad. Sökorden valdes utifrån syftet. Sökorden som användes var ”prediabetic state”, 

”patient”, ”experience”, ”attitude”, ”attitude to health”, ”attitude to illness”, ”patient 

perception”, ”patient attitude” och ”diabetes risk”. I sökningarna användes Cinahl Headings, 

svenska Mesh-ordlistan och sökord i fritext. Sökorden kombinerades på olika sätt och 

trunkering (*) användes för att få fram olika böjningar på ett ord, exempelvis ”experience*”. 

Sökoperatörerna AND och OR användes i flerordssökningar. Polit och Beck (2017, s. 91) 

förklarar att boolersk söklogik kan användas för utökning eller begränsning av en sökning. 

Vidare gjordes manuell sökning genom att studera redan inkluderade artiklars referenslista. 

De avgränsningar som gjordes var peer-reviewed samt att de skulle vara skrivna på 

engelska. Se bilaga 1, tabell 1 för översikt av sökstrategier och bilaga 2, tabell 2 för översikt 

av sökningar. 

 

Urval,  relevansbedömning och kval itetsgranskning  

Urvalet var en process i flera steg där första steget var att läsa alla artiklarnas titlar för att 

utläsa vilka som var relevanta till studiens syfte. Vidare var steg två att läsa de sparade 

artiklarnas abstrakt med utgångpunkt från syfte och inklusionskriterier. De artiklar vars 



8 
 
 

abstrakt motsvarade syftet lästes i sin helhet. Sista delen i urvalsprocessen bestod av att 

artiklarna kvalitetsgranskades enligt Fribergs granskningsmall för att se om de höll 

tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet.  

Samtliga delar i urvalet gjordes var för sig och sedan gemensamt i syfte om att öka 

validiteten. Friberg (2017, s. 47) förklarar att en kvalitetsgranskning visar att alla delar håller 

en vetenskaplig nivå. 

 

I bedömningen av artiklarna användes Fribergs exempel på granskningsfrågor för 

kvalitativa studier. För kvalitetsgranskning, se bilaga 3, tabell 3. Hur utförligt frågorna 

kunde besvaras gjordes bedömning om hög, medelhög och låg kvalitet på artiklarna. 

Poängsättningen utgick från hur väl frågorna kunde besvaras. Exempel på frågor som skulle 

besvaras var krav på tydligt formulerat syfte, välskriven metod och problemformulering. Ej 

utförligt besvarad gav noll poäng, besvarad gav ett poäng och väl besvarad gav två poäng. 

Det bestämdes för att inkluderas så skulle artiklarna ha minst 14 poäng, av maxpoäng 28, 

och ansågs då vara av medelhög kvalitet och från 19 poäng var kvaliteten hög. Se översikt av 

inkluderade artiklar, bilaga 4, tabell 4.  

 

Analys  

Kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats användes för att analysera resultatdelarna 

med utgångspunkt från Elo och Kygnäs. Innehållsanalys är en metod som används för att 

skapa ny kunskap på ett djupgående och systematiskt sätt. Enligt Elo och Kyngäs (2007) 

består analysprocessen av förberedelse, organisering och rapportering, se figur 1.  

 

Figur 1, analysprocess. 
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Förberedelse  

Inledningsvis lästes artiklarna enskilt ett flertal gånger för att få en helhetsblick. Därefter 

diskuterades artiklarna gemensamt för att få förståelse för innehållet och säkerställa att 

innehållet uppfattats lika.  

 

Organisering  

Data analyserades med induktiv ansats vilket bestod av öppen kodning där ord och 

meningar som var patienternas erfarenheter av prediabetes markerades och anteckningar 

skrevs i marginalerna. Detta återupprepades för att säkerställa att alla erfarenheter 

markerats. Analysen fortsatte med att de meningsbärande enheterna och anteckningar från 

studiernas resultatdel sammanställdes i ett dokument där meningsbärande enheter och 

anteckningar med liknande innebörd fördes samman och kondenserades. De kondenserade 

meningsenheterna resulterade i koder. Koderna skapade subkategorier som slutligen 

resulterade till huvudkategorier, se tabell 5. Enligt Elo och Kyngäs (2007) ingår abstraktion i 

organisering. Abstraktion innebär att det görs en generell beskrivning av ett 

undersöksområde genom att skapa kategorier. Detta med syfte att säkerställa att fenomenet 

beskrivits, vilket ökar förståelse och genererar ökad kunskap. 

 

Tabell 5 

Exempel på analysprocess.  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Kod Subkategori Huvudkategori 

 
” It’s a serious health 
issue  
and its kind of scares  
me”  
 

 
Serious health issue 
that scares me 

 
Rädsla för 
komplikationer 

 
Rädsla och oro 
inför framtiden 

 
Känslomässiga 
reaktioner 

“I’m not ‘woe it’s me’. 
I’m ‘okay, let’s tackle 
this!’… I am going to 
eat a little healthier 
and make sure I don’t 
miss my workouts” 

I’m not ’woe it’s 
me’… ‘let’s tackle 
this!’… I’m going to 
live healthier 

Motiverad Hälsosam 
livsstil  

Adaption av nya 
levnadsvanor 

 
 

Rapportering  

Rapportering är sista steget, som består av att redovisning av analysprocess och resultat. För 
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att läsaren ska kunna följa den röda tråden skapades en tabell som presenterade 

huvudkategorier och subkategorier, se översikt av kategorier, tabell 6. 

 

Etiska överväganden   

Etiska överväganden skall alltid tillämpas vid vetenskaplig forskning som involverar 

människor (Pilot & Beck, 2017, s. 136). Forskning som bedrivs på människor ska genomföras 

med respekt och deltagarna har rätt till information och att avsluta sitt deltagande under 

studiens gång (Kjellström, 2017, s. 57). Deltagarnas integritet och information skall behandlas 

konfidentiellt enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). 

Inkluderade artiklar i denna litteraturöversikt har tagit hänsyn till detta då de för etiska 

resonemang alternativt var godkända av etiska kommittéer. Artiklarnas resultatdel har 

diskuterats för att minska risken för missuppfattningar och vid språksvårigheter har 

engelskt lexikon använts för översättning. Innehållet i artiklarna har bearbetats omsorgsfullt 

för att inte förvrida någon information.  

 

Resultat  

Resultatet presenteras i två huvudkategorier ”Känslomässiga reaktioner” och ”Adaption av 

nya levnadsvanor” respektive med två subkategorier, se tabell 6. Studierna genomfördes i 

länderna Finland, Kanada, Storbritannien, Sverige, Taiwan och USA.    

 

Tabell 6 

Översikt av kategorier.  

Känslomässiga reaktioner Adaption av nya levnadsvanor 

Förnekelse av sjukdom och självkritik  
Rädsla och oro inför framtiden 
 
 

En hälsosam livsstil 
Stöttning och information 
 

 

Känslomässiga reaktioner av att leva med prediabetes 

Förnekelse av sjukdom och självkritik  

Majoriteten av patienterna förnekade sin diagnos och ansåg inte att prediabetes var ett 

allvarligt tillstånd (Cha, Crowe, Braxter & Mowinski Jennings, 2016; Hindhede 2014; Kou et 
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al., 2013; Roper, Thomas, Hieronymus, Brock, & Keck, 2019; Rosedale, Strauss, Kaur, Danoff 

& Malaspina, 2018; Seehusen et al., 2019; Strachan, Bean & Jung, 2018; Troughton et al., 2008; 

Väsäraja et al., 2015).  En patient berättade ”My first thought was ’I don’t think it’s going to 

kill me” (Strachan et al., 2018, s. 983), frånvaro av symtom gjorde att tillståndet var lättare att 

ignorera (Roper et al., 2019; Troughton et al., 2008) och en del patienter förstod inte varför de 

utvecklat prediabetes (Hindhede et al., 2014; Troughton et al., 2008; Väsäraja et al., 2015). 

Svårigheterna kunde exempelvis innebära att patienterna inte ansåg att träning hörde 

samman med deras identitet (Rosedale et al., 2018; Väsäraja et al., 2015) eller att de inte fanns 

tid för motion (Cha et al., 2016). Patienterna erfor det svårt att göra kostförändringar då det 

inte fanns tid för matlagning (Cha et al., 2016; O’brien, Shuman, Barrios, Alos & Whitaker, 

2014). 

 

En del upplevde skam och kritiserade sig själva för att ha orsakat prediabetes genom sin 

ohälsosamma livsstil (Andersson, Ekman, Lindblad & Friberg, 2008; Strachan et al., 2018; 

Väsäraja et al., 2015). I en del fall påverkades överviktiga patienters självbild av närstående 

vilket konstaterades som en allvarlig faktor då de sig ha riskfaktorer för DMT2 och därmed 

förnekade sin prediabetes (Cha et al., 2016; Hindhede, 2014). 

 

Rädsla och oro inför framtiden  

Diagnosen skapade rädslor (Andersson et al., 2008; Kou et al., 2013; Roper et al., 2019) och 

stress (Kou et al., 2013; Seehusen et al., 2019; Strachan et al., 2018). Patienterna var rädda över 

att drabbas av framtida komplikationer (Seehusen et al., 2019; Strachan et al., 2018; 

Troughton et al., 2008) och tidigare erfarenheter av vad DMT2 kan leda till orsakade också 

rädsla (Seehusen et al., 2019; Strachan et al., 2018; Väsäraja et al., 2015). De patienterna med 

hereditet hade också erfarenheter av rädsla och oro inför framtiden (Andersson et al., 2008; 

Kou et al., 2013; Seehusen et al., 2019; Strachan et al., 2018; Trougton et al., 2008; Väsaraja et 

al., 2015; Roper et al., 2019). En patient berättade” I kind of panicked … My uncle lost both 

his feet and then he eventually died and he was fairly young” (Seehusen, 2019, s. 7). 

Patienterna med närstående med sjukdomen tog diagnosen på större allvar (Cha et al., 2016; 

Troughton et al., 2008; Väsäraja et al., 2015). 
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En patient som uttryckte oro över insättning av eventuell läkemedelsbehandling och att vara 

en kostnad för samhället (Väsäraja et al., 2015) sa ”… it was kind of a wake-up call ... that I 

am ... in a way... facing such a serious issue …” (Väsäraja et al., 2015, s. 180). 

Adaption av nya levnadsvanor  

En hälsosam livsstil  

Diagnosen prediabetes var ett uppvaknade och blev en utgångspunkt för att adaptera nya 

hälsostrategier som förändrade kost- och motionsvanor (Andersson et al., 2008; Brown, 

Alexander, Dee Ellis, Roberts & Anderson Brooker, 2019; Cha et al., 2016; Hindhede, 2014; 

Kou et al., 2013; O’brien et al., 2016; Roper et al., 2019; Seehusen et al., 2019; Strachan et al., 

2018; Väsäraja et al., 2015). Patienterna ökade sin fysiska aktivitet för att reducera risken för 

utveckling av DMT2 (Andersson et al., 2008; Hindhede, 2014; Rosedale et al., 2018; Väsäraja 

et al., 2015) och när de förstod betydelsen av fysisk aktivitet ökade deras motivation 

(Andersson et al., 2008; Kou et al., 2013; Roper et al., 2019; Strachan et al., 2018; Väsäraja et 

al., 2015). De som förstod vikten av livsstilsförändringar prioriterade sig själva och sin hälsa 

(Cha et al., 2016; Strachan et al., 2019) och motivationen kunde öka genom närståendes stöd 

(Cha et al., 2016; Troughton et al., 2008). En patient berättade” This is something that´s life 

altering. It´s not just a one-time thing. It´s an everyday thing” (Seehusen et al., 2019, s. 6). 

 

En del patienter var kritiska till livsstilsförändringar (Rosedale et al., 2018; Strachan et al., 

2018) och erfor att det var en utmaning att bibehålla en hälsosam livsstil (Andersson et al., 

2008; Cha et al., 2016; Hindhede, 2014; Strachan et al., 2019; Väsäraja et al., 2015). De krävdes 

uppoffringar som påverkade familj och sociala tillställningar (Hindhede, 2014; O’brien et al., 

2014; Väsäraja et al., 2015). De patienter som inte förstod allvarlighetsgraden av sjukdomen 

eller vad den kunde orsaka hade en lägre motivation till att utföra livsstilsförändringar (Cha 

et al., 2016; Hindhede, 2014; Kou et al., 2013; Seehusen et al., 2019; Strachan et al., 2018; Roper 

et al., 2019; Rosedale et al., 2018; Troughton et al., 2008; Väsäraja et al., 2015) och svårare att 

ta till sig råd och utföra de rekommenderade förebyggande åtgärderna (Brown et al., 2019; 

Kou et al., 2013) 

 

Stöttning och information  

Patienterna erfor att det var betydelsefullt med uppföljning av sin behandling (Brown et al., 
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2019; Roper et al., 2019) och de som fick träffa en sjuksköterska upplevde att det gav 

motivation och skapade en känsla av trygghet (Troughton et al., 2008). Bekräftelse av att 

prover och vikt förbättrats motiverade patienterna till att fortsätta den hälsosamma livsstilen 

(Brown et al., 2019; Roper et al., 2019). et al., 2015). En patient sa “... After the risk test I 

promised myself I’ll start exercising. I realized it was about no one else but me ...” (Väsäraja 

et al., 2015, s. 181). Individanpassad information, stöttning och utbildning ökade sättet att 

agera relaterat till progressionen till DMT2 (Andersson et al., 2008; Brown et al., 2019; Kou et 

al., 2013; O’brien et al., 2016; Seehusen et al., 2019; Troughton et al., 2008; Väsäraja et al., 

2015). Patienterna erfor det lärorikt med grupputbildningar där de fick möta andra 

människor i samma situation (Troughton et al., 2008) men även utbildningar i diabeteskost 

(Brown et al., 2019). Utbildning resulterade i att patienterna blev mer självständiga och 

kunde identifiera ohälsosamma vanor att förändra i deras vardag (Väsäraja et al., 2015).  

 

En del upplevde brist på information från sjukvårdspersonalen och kände att de inte hade 

tillräckliga kunskaper över hur de skulle agera (O’brien et al., 2014; O’brien et al., 2016; 

Roper et al., 2019; Rosedale et al.,2018; Seehusen et al., 2019; Troughton et al., 2008). En 

patient berättade ‘‘I want to prevent it if I can, and I don’t know how. I am up in the air and 

hoping’’ (Troughton et al., 2008, s. 91). Även hur information förmedlades visade sig ha 

betydelse för hur patienterna hanterade sin diagnos. Brist på kunskaper hos 

sjukvårdspersonal resulterade i olika sätt att delge information om prediabetes (Rosedale et 

al., 2018; Troughton et al., 2008) vilket patienterna erfor som förvirrande. En del erfor 

sjukvårdspersonalens rekommenderade livsstilsåtgärder som omöjliga att uppfylla då de 

inte var individanpassade. Patienterna saknade också mer kunskaper om åtgärderna som 

exempelvis kostförändringar, viktminskning och ökad fysisk aktivitet (Andersson et al., 

2008; Trougthon et al., 2008).  

 

Diskussion  

Metoddiskussion  

Pilotsökningar gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo, för att arbeta fram en 

förståelse för vilka källor som kan komma att bli relevanta, detta styrker Östlundh (2017, s. 

61). Databaserna Cinahl och PsycInfo användes då de har fokus på omvårdnad som är 
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sjuksköterskans huvudområde. PubMed är medicinskt inriktad vilket kan ha bidragit till att 

det var få artiklar som besvarade syftet. Sökningarna i PubMed inkluderade inte fler nya 

artiklar då de inte uppfyllde kvalitetskraven, dock återfanns en del redan inkluderade 

artiklar. Enligt Henricson (2017, s. 414) stärker sökningar i flera databaser med 

omvårdnadsfokus trovärdigheten. 

 

En styrka var att en bibliotekarie togs till hjälp i syfte att utöka relevanta sökord. Enligt 

Östlundh (2017, s. 81–82) påvisar att det kan vara av vikt att ta tillvara på möjligheter som 

bygger upp kunskap.  

 

En annan styrka var att kvalitetsgranskningsmallen valdes att bifogas som bilaga för att 

läsaren skulle ha allt material lättillgängligt, se i bilaga 3, tabell 3. 

 

Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) påvisar att personer i möten med sjukvården är 

patienter och i denna litteraturöversikt används därför begreppet patienter. 

 

Nyckelord valdes utifrån syftet, dessa var ”egenvård”, ”erfarenheter”, ”kvalitativ”, 

”prediabetes”, ”patient ”och ”sjuksköterskans roll”.  För att begränsa utsträckningen på arbetet 

valdes erfarenheter, istället för upplevelser. Sökord arbetades fram efter syftet, vissa begrepp 

tillkom som inte fanns med i syftet för att få fler relevanta träffar. För att få bredare träffar av 

erfarenheter användes synonymer som ”attitude”, ”attitude to health”, ”attitude to illness” 

och ”patient perception”. I sökningarna användes sökordet ”prediabetic state” i dessa 

framkom artiklar som belyste både prediabetes och DMT2. Av de artiklar har endast 

resultatdel som tar upp erfarenheter av att leva med prediabetes inkluderats. Artiklar där det 

inte gått att utläsa exkluderades. Ord i fritext användes även vid sökningar. Olika sökord 

kombinerades och tillslut återkom flera studier trots dessa kombinationer och upplevelsen 

var då att sökningen var väl genomförd och det material som fanns att tillgå var uttömt. 

Detta styrker trovärdigheten och ökar resultatets sensitivitet enligt Henricson (2017, s. 414). 

 

En av avgränsningarna var engelska som språk därför valdes att använda lexikon till 

översättning för att minska risken för feltolkning. Svenska inkluderades inte eftersom 
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artiklarna i databaserna är skriva på engelska och det skulle därför inte leda till fler träffar 

genom att inkludera svenska som språk. 

 

Vid sökningar av artiklar användes inte någon avgränsning gällande geografi. Enligt 

William, Stoltz och Bahtsevani (2011, s. 110) ökar tillförlitligheten om studierna har en 

geografisk spridning.  

Detta valdes medvetet då litteraturöversikten inte skulle specificera sig på ett specifikt land 

utan på kvalitet. En styrka kan vara att utgå från flera länder då etnicitet och kultur kan ses 

och då överföras till Sverige som idag är ett mångkulturellt samhälle. En svaghet kan ses 

från det andra perspektivet att förutsättningarna för sjukvård varierar beroende på 

geografisk position vilket också kan påverka patientens erfarenhet av att leva med 

prediabetes. Enligt Henricson (2017, s. 415) är det av vikt att fundera över likheter och 

skillnader i sjukvårdssystem mellan olika länder och tillämpbarhet av resultatet till Sverige. 

 

Ingen tidsavgränsning gjordes till år då detta inte ansågs relevant då det var erfarenheter av 

att leva med prediabetes som skulle belysas. Först valdes tidsbegränsning på 10 år med 

motivation att få fram så relevant och ny forskning som möjligt. När inte tillräcklig många 

vetenskapliga artiklar återfanns diskuterades det, hur erfarenheter påverkas med tiden och 

det beslutades att ta bort tidsavgränsningen i förhoppning om att få fram fler relevanta 

artiklar. Reflektioner fördes kring ICD-koden prediabetes och att en orsak till bristen på 

äldre artiklar kan ha varit att, trots att det inte är ett nyupptäckt tillstånd, har blivit 

uppmärksammat efter den egna koden.  

 

Diskussioner fördes kring att göra åldersavgränsning. Ingen åldersavgränsning gjordes då 

inga förkunskaper om ämnet fanns. I de slutgiltiga inkluderade artiklarna var samtliga 

deltagare över 18 år.  

 

I PubMed går det inte att avgränsa till peer-reviewed och det ansågs vara en styrka när det 

slutligen resulterade i att endast de två databaserna Cinahl och PsycInfo användes. 

Henricson och Mårtensson (2017, s. 503) förklarar att peer-reviewed innebär att artiklarna är 
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granskade och publicerade i vetenskapliga tidskrifter samt att de blivit granskade av 

experter inom det ämnet. Detta kan därför vara en ökad säkerhet på artiklarnas kvalitet.  

 

Då litteraturöversikten skrevs under en tidsbegränsad period exkluderades 

beställningsartiklar då det inte bedömdes finnas tid att invänta dessa. 

 

Östlundh (2017, s. 75) beskriver att systematiska sökningar får bättre resultat och det blir då 

lättare att analysera under sökprocessen. En styrka med litteratursökningen var redovisning 

av systematiska sökstrategierna som kan ses i bilaga 1, tabell 1. Sökningarna resulterade i 

totalt 13 vetenskapliga artiklar, varav en artikel inkluderades efter manuell sökning. 

Östlundh (2017, s. 61–62) förklarar att manuell sökning minskar risken för att gå miste om 

relevant litteratur.  

 

En reflektion fördes kring om att fler artiklar inte behövde betyda att kvaliteten var bättre 

dock fanns det fler artiklar att granska och det kunde ses som en större möjlighet att hitta 

artiklar av hög kvalitet. Detta kunde då tolkas som att datamättnad uppnåtts.  

 

En svaghet som kan ses i urvalsprocessen kunde vara då endast titlar som ansågs vara 

relevanta till studiens syfte fortsatte till andra urvalet. Diskussion fördes kring hur detta 

kunde ha påverkat om relevanta artiklar bortfallit.  

 

Reflektioner fördes kring om att det kan ha varit en styrka i valet av Fribergs 

kvalitetsgranskningsmall då denna var bekant och använts i tidigare arbeten.  

 

Resultatartiklarna var godkända av etiska kommittéer och studiernas deltagare gav 

medgivande till att delta. Diskussioner kring etik saknades i en del artiklar men 

inkluderades då de besvarade syftet och fått godkännande av etisk kommitté.  

 

Att artiklarna lästes enskilt och att inte kunskaper om prediabetes fanns sedan tidigare kan 

ha minskat risken för att påverka resultatet, då ingen förförståelse fanns. Vilket Dahlborg-

Lyckhage (2017, s. 177) styrker då de beskriver att vara öppen, ha tålamod och att stå ut med 
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ovisshet bidrar till att information inte påverkas av egna antaganden. Ytterligare en styrka 

som kan ses var att analysprocessen var påläst och att den följdes punktligt. Samt att en 

egendesignad figur bifogades för att läsaren skulle få en översikt av analysprocessen. Genom 

diskussion minskade risken för egna slutsatser vilket bidrog till högre trovärdighet. 

 

Resultatdiskussion  

Efter att resultatet färdigställts framkom två huvudkategorier, Känslomässiga reaktioner och 

Adaption av nya levnadsvanor. Patienternas erfarenheter liknar varandra och de tydligaste 

likheterna var rädslor över framtiden och komplikationer, förnekelse av diagnos och ett 

uppvaknande som motiverade till livsstilsförändringar. De patienter som inte förstod 

allvaret av sin sjukdom eller vad den kunde orsaka hade lägre motivation till att göra 

livsstilsförändringar. Patienters erfarenhet av att leva med prediabetes påverkades av 

informationen och stöttningen från sjuksköterskan. De patienter som fått information om sin 

sjukdom och hur de skulle behandla den hade lättare för att adaptera nya levnadsvanor. De 

som fick god information kunde därmed påverka sin situation och minska risken för att 

utveckla DMT2 och dess komplikationer. Genom stöd och undervisning från sjuksköterskan 

kan egenvården underlättas och livet med prediabetes kan bli mer hanterbart. Huvudfynden 

kommer att diskuteras i relation till Orems egenvårdsteori samt tidigare forskning.  

 

Samtliga ovannämnda delar av patienternas erfarenheter handlar till om brist på kunskap, 

information och stöttning. När patienterna inte fick tillräcklig information bidrog det till 

minskad motivation vilket i sin tur resulterade i sämre följsamhet till behandlingen och 

därmed brister i deras sjukdomskontroll.  

 

De känslomässiga reaktionerna som patienterna erfor kunde sammankopplas med hinder 

för egenvård. Reflektioner fördes över betydelsen av att sjuksköterskan besitter kunskaper 

om personens egenvårdskrav, egenvårdsbegränsningar och egenvårdsbrister för att kunna 

hjälpa dem att forma sin egenvård. Eftersom prediabetes kräver att patienten själv tar ansvar 

för sin behandling är det av vikt att sjuksköterskan besitter kunskaper om 

egenvårdskapacitet. Detta styrker Denyes, Orem och Bekel (2001) som menar att 

patienternas förutsättningar till att hantera sin egenvård påverkas av på vilket sätt och vilken 
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information de får från sjuksköterskan. Även Hendriks och Rademakers (2014) styrker att 

patienter som fick kunskaper om sin sjukdom hade bättre förutsättningar till att hantera sin 

egenvård.  

 

Reflektioner fördes över vikten av sjuksköterskans kunskaper i relation till att det är 

sjuksköterskan som ska främja patientens egenvård genom utbildning. Detta styrker Berg, 

Persson, Karlsson och Friberg (2014) och Daley och Wallymahmed (2014) som beskriver att 

utbildning bidrog till att patienterna blev mer självständiga, delaktiga och tog ett större 

ansvar i sin egenvård.   

 

Sjuksköterskan hade en avgörande roll i egenvården genom stöttning, utbildning och 

motivera patienterna till livsstilsförändringar (Bartol, 2012). Reflektioner fördes kring hur 

betydelsefullt stödet från sjuksköterskan är för att patienten ska kunna identifiera sina 

egenvårdsbehov för att sedan kunna utföra sin egenvård, detta styrker Orem (2001, s. 353) i 

sin teori om egenvård.  

 

Val av omvårdnadssystem beror på vad som mest stöttar patienternas egenvårdskapacitet 

och egenvårdsbehov. Exempelvis om patienternas egenvårdskapacitet inte är tillräckligt hög 

kan ansvaret för egenvården begränsas och stödet bör därför bli större för dessa patienter 

(Orem, 2001, s. 353). Det är viktigt att sjuksköterskan arbetar personcentrerat och detta ska 

förbättra och stödja personens egenvård (Bartol, 2012; Hicks, 2010; Philips, 2016). Detta 

skapade diskussioner om vikten av individanpassad och personcentrerad vård. En 

sjuksköterska som hittar resurser och ser behovet hos patienterna är viktigt för att underlätta 

adaptionen för nya levnadsvanor och påverka patientens sätt att hantera sin diagnos. Ett 

personcentrerat arbetssätt kan påverka patienter med prediabetes positivt.  

Detta styrker Jutterström (2013) som menar att personcentrerad vård ger en bättre 

metabolisk balans för patienter med DMT2 och Edvardsson (2014) belyser hur det 

personcentrerade arbetssättet kan minska patienters samvetesstress. Enligt Johnsson, 

Wagman, Boman och Pennbrant (2018) är det betydelsefullt att sjuksköterskan försöker 

förstå patientens livssituation och visar intresse att skapa en god relation. 
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De patienter som fick hjälp av en sjuksköterska kunde hantera sin egenvård bättre och det 

var betydelsefullt att sjuksköterskan individanpassade vården (Surucu, Kizilci & Ergor, 

2017).  Ett partnerskap mellan sjuksköterska och patient ökade patienternas känsla av stöd 

(Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006). Om sjuksköterkan fokuserar på patientens behov och 

förväntningar blir patientens upplevelser av vården bättre (Jakimowicz, Stirling & Duddle, 

2014) och god information har en positiv inverkan på livskvaliteten (Iversen & Hanestad, 

2005).  

 

Brist på uppföljning kan påverka hur motiverad och delaktig patienten är i sin behandling. 

Bristen på uppföljning är ett problem som påverkade adaptionen av patienternas nya 

levnadsvanor. Detta skapade reflektioner och diskussioner över sätt att motivera patienterna 

till livsstilsförändringar och ett sätt att förmedla kunskap och motivation som sjuksköterkor 

kan använda är MI. Patienten får då själv reflektera över strategier för beteendeförändring 

vilket har visat sig positivt då patienterna tagit ett större ansvar. Edwall, Hellström, Öhrn 

och Danielson (2008) menar att uppföljning ökar patienternas motivation till att fortsätta leva 

hälsosamt.  

 

Det kan ses likheter mellan kroniska sjukdomar som ofta medför livsstilsförändring och nya 

levnadsvanor. Att sjuksköterskan är medveten om patientens erfarenheter av att leva med 

kroniska sjukdomar kan vara betydelsefullt för hur vårdandet blir. Det reflekterades över att 

patienter oavsett kronisk sjukdom är i ett ökat behov av stöd från sjukvårdspersonal och 

närstående. Detta styrker Cicutto, Brooks och Henderson (2003) som påvisar att patienter 

med kronisk obstruktiv lungsjukdom ofta upplevde oro och svårigheter med att hitta balans 

i sin vardag.  

 

Genom att utnyttja befintliga resurser kan risken för prediabetes minskas (Saito et al., 2011). 

De flesta patienter med DMT2 följs via primärvården där vårdpersonal arbetar i 

multiprofessionella team för att kunna leverera bästa möjliga vård till patienterna. Dessa 

team består bland annat av diabetessjuksköterskor och specialistutbildade läkare men också 

andra professioner som dietister och fotvårdsterapeuter. Behandlingsmålen baseras på 

livskvalitet och risken för att utveckla komplikationer (Del Prato, Penno & Miccoli, 2009). En 
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del patienter som följdes av primärvården hade erfarenheter av att sjuksköterskor hade 

kunskapsbrister om DMT2 och behandling (Holmström & Rosenqvist, 2005) och dessa 

patienterfarenheter om att vårdpersonal brister i sin förmedling av kunskap kan överföras 

till resultatet i denna litteraturöversikt. Diskussioner fördes kring hur vården ser ut för de 

som har DMT2 i jämförelse med de som har prediabetes. En reflektion var då att mer 

resurser från sjukvården borde finnas för de som befinner sig i riskzonen och har prediabetes 

eftersom tillståndet då fortfarande kan återgå till det normala.  

 

Diskussion fördes kring hur kunskapsbrister var ömsesidigt och ett problem för både 

patienter och sjuksköterskor. Enligt Siminerio, Funnell, Peyrot och Rubin (2007) upplevde 

sjuksköterskor att det behövdes bättre kommunikation mellan olika professioner för att 

förbättra diabetesvården. I Jallinoja et al. (2007) och Poskiparta, Kasila och Kiuru (2007) 

framgick det att sjuksköterskor upplevde att det var svårt att fråga känsliga frågor som 

exempelvis berörde övervikt och kände sig inte trygga med att undervisa patienter. 

Poskiparta et al. (2007) menar att begränsningarna i kommunikationen mellan patienter och 

sjuksköterskor försvårade sjuksköterskans undervisning. Adili et al. (2013) påvisar 

betydelsen av att sjuksköterskan har tillräckliga kunskaper om patientens tillstånd för att 

kunna hjälpa patienten på rätt sätt. 

 

För att patienten ska kunna utföra egenvårdsåtgärder för att förändra exempelvis 

levnadsvanor krävs kunskaper hos sjuksköterskan. Reflektioner fördes kring att det är 

vanligt att grundutbildade sjuksköterskor kommer möta dessa patienter och med tanke på 

det stora patientantalet som är drabbade av detta kanske en större del av 

sjuksköterskeutbildningen borde beröra DMT2. Sjuksköterskor behöver lära sig mer om 

rådgivning och vad som förväntas i det preventiva arbetet tillsammans med patienten. Detta 

styrker Hicks (2010) som menar att sjuksköterskor behöver ha en god förståelse och kunskap 

över diabetessjukdomar och Jallinoja et al. (2007) som förklarar att sjuksköterskor upplevde 

att de inte hade tillräcklig kompetens inom rådgivning för ett hälsosammare liv och de 

kände att de hade kunnat hjälpa många patienter att förändra sina levnadsvanor om de hade 

fått verktyg för hur. 
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Om för lite information ges om vad sjukdomen kan orsaka, som komplikationer, kan det bli 

svårt för patienten att hantera sin situation (Iversen & Hanestad, 2005). Patienternas förmåga 

att hantera svårigheter kring sin prediabetes kan jämföras med Antonovskys teori om en 

känsla av sammanhang, KASAM. där en högre känsla av sammanhang innebar en bättre 

förmåga att hantera situationer i livet (Antonovsky, 2005, s. 9). KASAM består av tre 

komponenter begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet berör förståelse, 

hanterbarhet, förmåga att hantera händelser och meningsfullhet känsla av att kunna påverka 

sin situation och se en mening med det. Komponenterna är olika starka hos alla människor 

och därför kan det finnas skillnader i deras förmåga att hantera sin situation (Antonovsky, 

2005, s. 43–46).  

 

Reflektioner fördes kring att sjuksköterskan är den som har närmast kontakt med patienten 

vid dessa situationer och det är viktigt att patienten vägleds genom sjukdomsprocessen. Det 

är av vikt att sjuksköterskan kan påminna patienten och delge nödvändig kunskap relaterad 

till exempelvis behandling. Detta styrker Edwall et al. (2008) som menar att när patienten 

förstod information fick de färdigheter till att behärska sin sjukdom. Detta kan överföras till 

Antonovsky (2005, s. 49) som menar att brist på känslan av meningsfullhet gör det svårt för 

patienten att få begriplighet och till att hantera sin situation.  

 

Slutsats  

Patienter erfor att information och kunskaper hade betydelse för egenvården. De patienter 

som fick bra information och utbildning kunde hantera sin egenvård i livet med prediabetes 

bättre.  

 

Denna litteraturöversikt bidrar med kunskaper om att relationen mellan sjuksköterskan och 

patienten är betydelsefull samt vikten av att sjuksköterskan ser hela personen och inte endast 

sjukdomstillståndet och arbetar personcenterat. Belyser även sjuksköterskans 

kompetensområden och på vilka sätt omvårdnaden påverkar egenvården för patienterna.  

Ett högt blodsocker kommer påverka framtiden och om patienten bibehåller goda 

levnadsvanor minskar risken för komplikationer och därmed lidandet för patienten. 

Sjuksköterskor kommer att komma i kontakt med dessa patienter och om de har kunskaper 
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om hur de kan reducera risken för progression till DMT2 kommer det att påverka sättet de 

utbildar och förmedlar information och därmed patientens framtid. Låg egenvårdskapacitet 

som inte upptäcks kan orsaka konsekvenser för patienterna och för sjukvården då egenvård 

som inte följs ökar risken för komplikationer och följdsjukdomar vilket kan orsaka stora 

kostnader och i värsta fall liv.  

 

Förslag på vidare forskning är att fler hinder och förutsättningar hos patienterna bör 

studeras för att kunna vidareutveckla diabetesvården så att egenvården kan förbättras. Men 

även i vilken utsträckning patienternas egenvård påverkas av sjuksköterskans kunskaper.  

 

Handlingsplaner för hur omhändertagandet av patienter som inte fått diagnosen DMT2 men 

som befinner sig i riskzonen skulle kunna studeras för att få en överblick hur det skulle 

kunna påverka det preventiva arbetet och progressionen från prediabetes till DMT2.  

 

Region Västmanland har börjat med screening för att tidigt identifiera patienter med 

prediabetes. Förslag på ytterligare vidare forskning skulle vara om fler regioner som skulle 

implementera detta och sedan studera hur det skulle påverka progressionen till DMT2.  
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Bilaga 1, tabell  1.   
Översikt av sökstrategier 

 
 

 

 

Sökning 1 

Cinahl 190923 

Sökord   Antal träffar 

1 (MH ”Prediabetic state”) 2641 

2 ”Attitude* to health” 76439 

3 ”Attitude* to illness” 8662 

4 S2 OR S3 84361 

5 S1 AND S4  45 

Avgränsningar: engelska, peer-reviewed  43 

Sökning 2 

Cinahl 190923 

Sökord   Antal träffar 

1 (MH ”Prediabetic state”) 2641 

2 Patient* 1775010 
 

3 Experience* 372341 

4 Attitude* 291449 
 

5 S3 OR S4 601508 
 

6 S1 AND S2 AND S5 68 

Avgränsningar: engelska, peer-reviewed  65 

Sökning 3 

Cinahl 190923 

Sökord   Antal träffar 

1 (MH ”Prediabetic state”) 2636 

2 ”Diabetes risk”  2145 
 

3 ”Patient* attitude*” 40,899 

4 ”Patient* perception*” 5198 

5 S1 OR S2  4665 

6 S3 OR S4 44521 
 

7 S5 AND S6 29 

Avgränsningar: engelska, peer-reviewed  28 
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Sökning 4 

PsycInfo 190928 

Sökord   Antal träffar 

1 ”Prediabetic state” 131 

2 ”Patient*” 756953 

3 ”Experience*” 649245 

4 S2 AND S3 110062 

5 S1 AND S4 11 

Avgränsningar: engelska, peer-reviewed  11 

Sökning 5 

PsycInfo 190928 

Sökord   Antal träffar 

1 ”Diabetes risk” 413 

2 ”Experience*” 649245 

3 S1 AND S2 36 

Avgränsningar: engelska, peer-reviewed  28 
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Bi laga 2,  Tabell  2.  

Översikt av sökningar 
 

*Urval 1: Artiklarnas titel lästes, Urval 2: Artiklarnas abstrakt lästes, Urval 3: Hela artikeln lästes, 
Urval 4: Artiklarna kvalitetsgranskades. 

Datum 
Databas 

Sökord Avgr. Antal 
relevanta 
träffar 

Urval
* 
   1 

Urval
* 
    2 

Urval
* 
     3 

Urval
* 
4 

Antal valda 
(artikel 
återfanns i 
annan databas) 

Artikel 

 

         
190923 
Cinahl 

(MH “Prediabetic 
state”) AND 
“Attitude* to 
health” OR 
“Attitude* to 
illness” 
 
 

Engelska,  
Peer- 
reviewed 

43 43 30 12 8 4  Roper et al. 
(2019); 
Hindhede 
(2014); Brown 
et al. (2019); 
Cha et al. 
(2016) 

190923 
Cinahl  

(MH “Prediabetic 
state”) AND 
Patient* AND 
Experience* OR 
Attitude*  
 
 

Engelska,  
Peer-
reviewed 

65 65 30 15 11 5 (4) O’brien et al. 
(2016); Kou et 
al. (2016); 
Strachan et al. 
(2018);  
Seehusen et al. 
(2019); 
Rosedale et al. 
(2018);  
 
 

190923 
Cinahl 

(MH “Prediabetic 
state”) OR 
“Diabetes risk” 
AND “Patient* 
perception*” OR 
“Patient* attitude*” 
 

Engelska,  
Peer-
reviewed 
 

28 28 14 8 7 1 (6) O’brien et al. 
(2014) 

190928 
PsycInfo 

“Diabetes risk” 
AND “Experiece*” 

Engelska,  
Peer-
reviewed 

28 28 10 3 2 1(2) Vähäsarja et 
al. (2015) 
 

190928 
PsycInfo 

“prediabetic state” 
AND “patient*” 
AND 
“experience*”  

Engelska,  
Peer-
reviewed 

11 11 5 1 1 1 (1) Andersson et 
al. (2008) 

191003 
PudMed 

((“Prediabetic 
state”[Mesh]) 
AND “Attitude to 
health”[Mesh]) 

Engelska 123 123 16 2 0 0(4)  

191003 
PudMed 

((“Prediabetic 
state”[Mesh]) 
AND “Qualitative 
research”[Mesh] 

Engelska 6 6 1 1 1 0  

190928 
Manuell 
sökning 

       1 Troughton et 
al. (2008) 
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Bilaga 3,  tabell  3.  
Översikt av kvalitetsgranskning (Friberg, 2017, s. 187)  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granskad artikel:  

Strachan et al. (2018)  

Ej besvarad  

( 0 poäng) 

Besvarad 

( 1 poäng) 

Utförligt 

besvarad 

( 2 poäng) 

Kvalitetsgranskningsfrågor:    

1. Finns det ett tydligt problem formulerat? 

Hur är detta i så fall formulerat och 

avgränsat?  

 X  

2. Finns teoretiska utgångspunkter 

beskrivna? Hur är dessa i så fall 

formulerade? 

 X  

3. Finns det någon omvårdnadsvetenskaplig 

teoribildning beskriven? Hur är denna 

beskriven? 

X   

4. Vad är syftet? Är det klart formulerat?   X 

5. Hur är metoden beskriven?   X  

6. Hur är undersökningspersonerna 

beskrivna?  

  X 

7. Hur har data analyserats?   X 

8. Hur hänger metod och teoretiska 

utgångspunkter ihop?   

 X  

9. Vad visar resultatet?        X 

10. Hur har författarna tolkat studiens 

resultat? 

  X 

11. Vilka argument kom fram?  X  

12. Förs det några etiska resonemang?   X 

13. Finns det en metoddiskussion? Hur 

diskuteras metoden i så fall? 

 X  

14. Sker en återkoppling till teoretiska 

antaganden, till exempel 

vårdvetenskapliga antaganden?  

 

 X  

Totalpoäng: 19    

Kvalitetsbedömning: Hög    
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Bilaga 4,  tabell  4 
Översikt av inkluderade artiklar 

Författare 
(Årtal) 
Land  

Studiens syfte  Typ av studie  Deltagare 
(bortfall)  

Datainsamling  
Analys  

Huvudresultat Kvalitet 

       
Andersson et 
al. (2008) 
Sverige  

Undersöka 
erfarenheter av 
prediabetes samt 
den ökade risken 
för typ 2 diabetes.  

Kvalitativ 8 Intervjuer  
Fenomenologisk 
hermeneutik 
dataanalys  
 

Att se möjligheter i en 
osäker framtid och 
handskas med hinder och 
förlust av frihet. Balans 
mellan möjligheter och 
hinder.  
 
 

Medelhög 

Brown et al. 
(2019)  
USA  

Undersöka 
uppfattningar och 
praxis för 
diabetesförhindra
nde av 
afroamerikaner 
med prediabetes  

Kvalitativ  51 Semi-
strukturerade 
intervjuer 
Tematisk analys  

Fyra teman:  
allmän förståelse av 
prediabetes och diabetes, 
kunskap om förebyggande 
av diabetes, fördelar med 
programmet, 
programhinder, bristande 
deltagande från män och 
beteendeförändringar efter 
program 
deltagande. 
 

Medelhög  

Cha et al. 
(2016)  
USA 

Förstå 
hälsorelaterat 
beslutsfattande 
bland överviktiga 
unga vuxna 

Kvalitativ 
Tvärsnittsstudie  
 

34 Semi-
strukturerade 
intervjuer 
Konventionell 
innehållsanalys  
 

Vuxna väljer ohälsosamt 
beteende på grund av 
felaktig information och 
otillräcklig 
kompetens att utöva 
hälsosam livsstil.  
 

Medelhög 

Hindhede 
(2014)  
Sverige  

Undersöka den 
transformativa 
potentialen hos 
personer med 
prediabetes. 

Kvalitativ 
Explorativ 
 

64 Djupgående 
intervjuer 
Innehållsanalys  

Patienter ansåg att 
diagnosen prediabetes 
innebar att de var tvungna 
att vidta åtgärder för att 
hantera sina riskfaktorer. 
De definierade sig själva 
att ha en livsstilssjukdom.  
 

Medelhög 
 
 

Kou et al. 
(2016)  
Taiwan 

Utforska 
erfarenheter av 
personer med 
prediabetes i 
relation till deras 
engagemang i 
träning.  
 

Kvalitativ  20 Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer 
Grundad teori/ 
jämförande 
innehållsanalys  

Det är inte lätt för 
personer med prediabetes 
att utveckla en hållbar 
träningsrutin.  
Motionsbeteendet 
kommer antingen att 
fortsätta eller avbrytas. 
Ökad kunskap var positivt 
för motionsbeteendet.  
 

Medelhög  
 

O’brien et al. 
(2014)  
USA 

Förstå hur kultur 
påverkar 
diabetesrisken 
bland 
latinamerikanska 
kvinnliga 
invandrare.  
 

Kvalitativ 26  Fokusgrupper. 
Semistrukturerade 
intervjuer.  
Grundad teori/ 
induktiv metod 

Sedan de bodde i USA 
minskade konsumtion av 
hälsosamma livsmedel och 
stillasittande vardag.  

Hög 
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O’brien et al. 
(2016)  
USA 

Utforska hur 
vuxna med 
prediabetes 
upplever sin risk 
att utveckla 
diabetes och 
undersöka deras 
preferenser för 
evidensbaserade 
behandlingsaltern
ativ för att 
förebygga 
diabetes 

Kvalitativ  35 Djupgående semi-
strukturerade 
intervjuer  
Deduktiv och 
induktiv 
innehållsanalys 

Okunskap om prediabetes. 
En del överskattade risken 
för att utveckla diabetes 
och hade inte kunskap om 
evidensbaserade 
behandlingsalternativ för 
prediabetes. Motiverade 
att agera, övervägde 
livsstilsförändringar och 
farmakologisk behandling. 
 

Medelhög 

Roper et al. 
(2019)  
USA 

Bedöma patient- 
och en kliniks 
uppfattning av 
prediabetes i en 
familjemedicinsk 
verksamhet. 
 

Kvalitativ mixad 
metod  

31 (8)  Fokusgrupper 
Tematisk analys  

Prediabetes upplevdes 
som allvarligt, att vara i 
riskzonen. Dock 
upplevelsen att 
prediabetes är något 
härdbart. Fick ej tillräcklig 
information om 
nödvändiga 
beteendeförändringar.  
 

Medelhög  
 

Rosedale et al. 
(2018)  
USA  
 
 

Undersöka 
effekten av en 
screening för 
prediabetes i 
sjukvården och 
patienternas 
attityder.   

Kvalitativ 112  
(51)  

Kvalitativa 
analyser 
Innehållsanalys 

Fyra teman. Tillsagd att 
behöva göra 
livsstilsförändringar, inse 
att det behövs en ny 
vårdkontakt eller 
medicinförändring, 
tillsagd av behovet att 
kontrollera men inte 
förändra behandlingsplan, 
tillsagd att allting är bra 
och att det inte är något att 
oroa sig för.  
  

Medelhög 
.  
 

Seehusen et 
al. (2019)  
Storbritannien  

Utforska hur 
patienter 
uppfattar 
allvarlighetsgrade
n prediabetes och 
svårigheter det 
för med sig.  
 

Kvalitativ  37 (2) Semistrukturerade 
intervjuer 
Grundad teori/ 
tematisk analys/ 
jämförande analys  

Hur allvarligt patienterna 
såg sin diagnos berodde 
främst på vad det visste 
om sjukdomen, vad de 
fick reda på, egna 
erfarenheter. Detta 
påverkade erfarenheterna 
diagnosen förde med sig.  
 
  

Medelhög 
 

Strachan et al. 
(2018)  
Kanada 

Utforska hur 
människor som 
får veta att de har 
prediabetes 
reagerar 
känslomässigt på 
sin diagnos samt 
deras självkänsla i 
samband med 
deras prediabetes.  
 

Kvalitativ  
Explorativ  
 

21 Intervjuer 
Tematisk analys  

Människor upplever 
negativa reaktioner på sin 
prediabetesdiagnos men 
är ändå mottagliga för 
självmedkänsla, vilket kan 
mildra reaktionerna.  
 

Hög 
 
 

Troughton et 
al. (2008) 
Storbritannien 
 
 

Att fastställa hur 
personer med 
prediabetes 
upplever 
screening, 
tillståndet och 
diagnosen. Att 

Kvalitativ 
 

15 Semi-
struktrurerade 
intervjuer  
Framework 
methodology 

Osäkerhet om diagnos, 
dess fysiska konsekvenser 
och efterföljande 
sjukdomar. Behov av 
utbildning och stöd vid 
diagnos.  

Medelhög 
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undersöka 
erfarenheten av 
hur sjukvårdens 
insatser var från 
diagnosen till 1 år 
efter diagnos.  
 
 
 

Väsäraja et al. 
(2015) 
Finland 

Att få förståelse 
för hur personer 
uppfattar risken 
för diabetes och 
hur de motverkar 
utvecklingen med 
fysisk aktivitet.  

Kvalitativ 14 Semi-
strukturerade 
ntervjuer  
Induktiv 
innehållsanalys 

Två teman identifierades. 
En hotande 
riskuppfattning och en 
avvisad riskuppfattning. 
Den hotande 
riskuppfattningen kunde 
ses när deltagarna, oväntat 
fick besked om 
prediabetes genom 
screening. Här ökades den 
fysiska aktiviteten för att 
förebygga DMT2. Den 
avvisade 
riskuppfattningen 
identifierades när 
personerna hade svårt att 
acceptera situationen, här 
saknades motivation till 
ökad fysisk aktivitet.  
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