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Abstrakt 

Introduktion/bakgrund: År 2013 fanns det enligt World Health Organisation (WHO, 2013) 

347 miljoner människor i världen som hade av någon form av diabetes. 353 000 vuxna 

personer med diabetes fanns år 2012 registrerade Sverige via Nationella diabetesregistret. 

Den vård och utbildning som gavs till patienter skullevara baserad på de svenska nationella 

riktlinjerna för vård och behandling av diabetes. I Sverige var det oftast sjuksköterskorna 

som planerade och ledde omvårdnaden för personer med diabetes typ 2. Omvårdnaden 

skulle även leda till att patienterna kunde ta hand om sin egenvård. Syfte: Syftet var att 

belysa vuxna patienters upplevelse av sjuksköterskors omvårdnad vid diabetes typ 2. 

Metod: Sökningar gjordes i databaserna Cinahl och Pubmed. 12 vetenskapliga artiklar med 

kvalitativ design granskades och kvalitetsbedömdes för att sedan sammanställas till en 

litteraturöversikt.  Resultat: Fem teman framkom: Upplevelser av att kunna bestämma själv, 

bli sedd som person, få stöd av sjuksköterskor, få- och ta till sig kunskap av sjuksköterskor, 

samt bemötande av sjuksköterskor. Diskussion: Patienter ville vara delaktiga i sin egenvård 

och ville bli accepterade för sina egna mål.  De ville även erhålla trygghet genom att få 

individuellt stöd av sjuksköterskor. Det fanns behov av att få individanpassad kunskap av 

sjuksköterskor. Slutsats: Personer som har Diabetes Mellitus typ 2 ville vara delaktiga i sin 

vård och hade mer eller mindre olika behov av att få stöd och kunskaper från sjuksköterskor. 

Personer med DMT2 såg sjuksköterskors omvårdnad som tillfredställande när den baserades 

på individuellt anpassat stöd och karaktäriserades av ett holistisk synsätt. 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, omvårdnad, sjuksköterska, sjuksköterska patient 

relation, patienters upplevelser 
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Bakgrund 

Enligt World Health Organisation (WHO, 2013) finns det 347 miljoner människor i världen 

som lider av någon form av diabetes mellitus och diabetes mellitus förutspås av WHO bli 

den sjunde ledande dödsorsaken år 2030. Fram till idag har det globalt sett varit Europa och 

Amerika som haft högst antal personer som drabbats av diabetes mellitus typ 2. DMT2 är en 

vedertagen förkortning för diabetes mellitus typ 2, vilken fortsättningsvis kommer att 

användas i föreliggande studie. Det förväntas bli en ökning av DMT2 även i Sydostasien och 

andra utvecklingsländer (Quittenbaum, 2013, s. 385). 

Uppskattningsvis är det många personer i Sverige som är drabbade av DMT2 men ännu inte 

är upptäckta och diagnostiserade (Quittenbaum, 2013, s. 385; Östensson, 2010). År 2013 fanns 

det 353 000 vuxna personer med DMT2 registrerade i Sverige via nationella diabetesregistret 

(Socialstyrelsen, 2014). Den siffran beräknas ha ökat till 500 000 personer år 2025 

(Quittenbaum, 2013, s. 385). 

I Sverige är diabetesvården för DMT2 oftast integrerad i primärvården (Gudbjörnsdottir,  

Cederholm, Nilsson-M & Eliasson, 2003). Besöken sker hos läkare och 

sjuksköterskor/diabetessjuksköterskor minst en gång årligen där undersökning och 

individuell rådgivning ingår.  Den vård och patientutbildning som ges bör vara baserad på 

de svenska nationella riktlinjerna för vård och behandling av diabetes (Socialstyrelsen, 2014).  

Patienten ska erbjudas individuellt anpassad information om sin hälsa och de metoder för 

vård, undersökning och behandlingsmetoder som finns tillgängliga (Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL], SFS 1982:763, 2b §).  

I diabetesbehandlingen är patienternas egenvård central och utgör den största delen. Det är 

ofta diabetessjuksköterskan som planerar och leder diabetesundervisningen, vilket är 

grunden för patienternas egenvård (Quittenbaum, 2013, s. 393). Omvårdnad vid diabetes 

innebär att en stor del av behandlingen består av att främja patienternas egenvård genom 

undervisning, råd och stöd. Det är för personer med diabetes ett mål att inte bli patient utan 

att istället med hjälp till stor del själv kunna hantera sin sjukdom. Det finns ett problem i att 

betrakta personer med diabetes som patienter, på grund av att begreppet utstrålar passivitet 

och ger en uppfattning av att överlåta behandlingen till experter (Allgot, 2013, s. 253). 
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Enligt Orem och Taylor (2011), definieras egenvård som aktiviteter vilka utförs självständigt 

genom patienters egna initiativ, med avsikt att få behålla välbefinnande och hälsa. Alla 

människor har egen kapacitet utföra handlingar i syfte att förhindra sjukdom och ta tillvara 

sin hälsa. Vid tillfällen då egenvårdskraven är högre än individens egen förmåga, är det 

sjuksköterskans ansvar att kompensera bristen på egenvårdskapacitet. Målet med 

omvårdnaden är att så långt det går hjälpa patienten att självständigt klara sin egenvård. 

I omvårdnaden ska sjuksköterskor ha förmåga att visa omsorg, beakta patientens autonomi, 

samt ta till vara patientens egna resurser, erfarenheter och kunskaper. Sjuksköterskor ska 

vidare lyhört och empatiskt kunna samtala med patienten och dennes närstående och vid 

behov föra patientens talan (Socialstyrelsen, 2005).  Enligt Orem och Taylor (2011), innebär 

omvårdnadens principer att omvårdnadens natur är en hjälpande tjänst. Med fokus på detta 

ska omvårdnad innehålla mänskligt stöd vilken ska anpassas till patienters egenvårdsbehov 

genom handledning. 

Vad är diabetes mellitus typ 2  

DMT2 är en kronisk sjukdom och beskrivs som den vanligaste formen av diabetes.  Den 

orsakas av otillräcklig insulinproduktion i bukspottkörteln eller att kroppen inte kan 

tillgodogöra sig det insulin som bildats (Quittenbaum, 2013, s.379; Sagen, 2013, s. 23; WHO, 

2013). Okontollerad diabetes orsakar hyperglykemi vilket på sikt leder till komplikationer på 

många av kroppens organ (WHO, 2013).  I sjukdomens inledande fas uppstår 

insulinresistens i de vävnader som är insulinberoende, vilket orsakar att insulinsekretionen i 

betacellerna ökar. Det medför efter en längre tids sjukdom en gradvis försämring av 

insulinproduktionen hos betacellerna, vilket medför insulinbrist (Ericson & Ericson, 2012, 

s.553; Quittenbaum, 2013, s. 379). Att insjukna i DMT2 innebär oftast en långsam process. Till 

en början upplever personen inga eller endast diffusa symtom och under tiden sker en 

försämrad glukoskontroll. Personen kan känna sig onaturligt trött, drabbas av viktnedgång, 

ökad törst, muntorrhet, täta vattenkastningar, benkramper, synrubbningar, upprepade hud- 

och urinvägsinfektioner (Quittenbaum, 2013, s. 379; Sagen, 2013, s.39-40). 

DMT2 har betraktats som en sjukdom som endast drabbar äldre men uppstår allt oftare hos 

yngre personer (Ericson & Ericson, 2012, s.553; Quittenbaum, 2013, s.379; WHO, 2013). Att 
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DMT2 ökar kan sammankopplas med att vi lever längre och att det finns en ökad förekomst 

av fetma och övervikt, vilket kan leda till insulinresistens (Läkemedelshandboken, 2014; 

Sagen, 2013, s. 23; Socialstyrelsen, 2014). 

Utifrån författarnas kunskapsläge och WHOs prognos som visar på att DMT2 ökar, finner 

författarna ämnet vara aktuellt inför kommande yrkesroll som sjuksköterskor. Med tanke på 

att sjuksköterskor kommer att möta allt fler personer som har DMT2, fann författarna det 

vara av intresse att undersöka hur patienter med DMT2 upplever den omvårdnad som 

sjuksköterskor ger. 

Syfte  

Syftet var att belysa vuxna patienters upplevelse av sjuksköterskors omvårdnad vid diabetes 

mellitus typ 2. 

Frågeställningar 

Vilka upplevelser/erfarenheter har patienter av sjuksköterskans omvårdnad vid rådgivande 

samtal, stöd till egenvård och klinisk omvårdnad? 

 

Definitioner av begrepp i studien 

Omvårdnad: Enligt Socialstyrelsen (2005), ICNs etiska kod ska den omvårdnad som 

sjuksköterskor ger ta hänsyn till människors värderingar, mänskliga rättigheter, vanor och 

tro. Omvårdnaden ska vila på en evidensbaserad kunskapsgrund.  

Patienter: Avser i föreliggande litteraturstudie utgöra de personer som diagnostiserats med 

DMT2 och vilka sjuksköterskor möter i sitt yrkesutövande. 

Sjuksköterskor: Avser i föreliggande litteraturstudie utgöra både allmänsjuksköterska och 

diabetessjuksköterska. Författarna använder i resultattext enbart termen sjuksköterska. 

Upplevelse: En erfarenhet vilken kan upplevas/ uppfattas olika av två personer (Polit & 

Beck, 2004, s.12). 
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Metod 

Design  

Den design som författarna har använt sig av är litteraturöversikt enligt Friberg (2012 s. 133-

134), vilket innebär att skapa en översikt över nuvarande forskningsläge inom valt område.  

Genom ett strukturerat arbetssätt skapas en överblick över det utvalda området.  

Litteratursökning och urval. 

Litteratursökningarna gjordes i databaserna Cinahl och PubMed.  Sökorden bestod av i 

huvudsak fritext i PubMed och Cinahl med tillägg av MeSH-termer (i PubMed) och 

Headings (i Cinahl).  Författarna gjorde även manuella sökningar i artiklars referenslistor för 

att få fler träffar.  Sökorden hade sin utgångspunkt utifrån syftet och redovisas i tabell 1. 

Kriterier för att inkludera artiklarna var att deltagarna i studien var vuxna personer över 18 

år som diagnostiserats med DMT2. Artiklarna skulle ha publicerats mellan år 2000 till 2014 

och vara skrivna på engelska samt ha ett etiskt övervägande.  Kontexten innefattar alla 

vårdformer eftersom syftet var att objektivt studera vuxna personers upplevelser av 

sjuksköterskans omvårdnad vid DMT2.  Studier med inriktning på enbart typ 1 diabetes 

exkluderades. Eftersom en stor del av diabetesvården sker på diabetesmottagningar 

inkluderades även artiklar i vilka omvårdnaden utförs av diabetessjuksköterskor.   
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Tabell 1. Litteratursökningar och sökord. 

Databas och 
datum 

Sökord Avgränsningar Antal 
träffar 

Antal utvalda Slutligen 
utvalda 

Artiklar 
använda i 
resultatet 

Cinahl 140925 
 
 

diabetes type 2 
AND nurs* AND 
(patient* 
experience of 
care) 

2004-2014 47 *10 
**3 
***2 
 

2 Edwall, 
Danielsson & 
Öhrn, (2010), 
Edwall, 
Hellström, 
Öhrn & 
Danielson 
(2008). 

Pubmed 
140923 
 
 
 

Patients 
treatment 
experiences AND 
diabetes AND 
nurs* 

_ 109 ***3 
****3 

3 Wu, Jyuhn-
Huarng & Yeh, 
(2011). 
 
Halkohaho, 
Kangasniemi, 
Niinimäki & 
Pietilä, (2014). 
 
Guathier, 
Singh, Virani, 
Staples & 
Colbourne, 
(2014). 
 
 

Pubmed 
140921 
 
 

qualitative study 
AND diabetic 
patient AND 
nurse NOT 
"diabetic nurse" 
NOT "specialist 
nurse" 

_ 35 *7 
**7 
***1 
****1 

1 Woodcock & 
Gilliam, (2013). 

Cinahl  
140916 
 
 

(Patient 
satisfaction OR 
patient 
experience )AND 
diabetes care 
AND nurs* 

all adult, peer 
reviewed, English 
2000-2014 

140 *8 
**4 
***2 
****2 

2 Johnson, Baird 
& Goyder, 
(2006). 
 
Hörnsten, 
Lundman, Kihl-
Selstam, 
Sandström, 
(2005). 

Pubmed 
141010 

("Diabetes 
Mellitus, Type 
2/nursing"[Mesh]) 
AND "Nurse-
Patient 
Relations"[Mesh] 

eng 42 *4 
**3 
***3 
****4 

3 Moser , van der 
Bruggen , 
Widdershoven 
&  
Spreeuwenberg, 
(2008). 
 
Moser , 

Houtepen, van 

der Bruggen , 

Spreeuwenberg 

& 

Widdershoven, 

(2009). 
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Moser , 

Houtepen,  

Widdershoven 

& 

Spreeuwenberg, 

(2010).  

Cinahl 
141010 

(MH "Nurse-
Patient 
Relations") AND 
(MH "Patient 
Attitudes") AND 
(MH "Diabetes 
Mellitus, Type 2") 

_ 8 *0 0 0 

*antal utvalda efter att ha läst titlarna 

**antal utvalda efter att ha läst abstract 

***antal utvalda efter att ha läst hela artikeln 

**** antal utvalda efter kvalitetsbedömning  

 

Genom manuella sökningar i vetenskapliga artiklars tillhörande referenslistor inkluderades 

ytterligare en artikel. Författarna sökte 141010 i referenslistan tillhörande Nursings Role in 

Courage Development in Patients Facing Complikations of diabetes (2013) av Donohue-

Porter, P. och fann en artikel att inkludera av Moser, van der Bruggen och Widdershoven 

(2006). 

Värdering av vetenskaplig kvalitet 

Artiklarnas kvalitet och vetenskaplighet bedömdes genom att använda en bedömningsmall 

av Carlsson och Eiman (2003), (bilaga 1). Författarna anpassade mallen genom att byta ut 

poängsättning för patienter med lungcancerdiagnos mot patienter med DMT2.  De artiklar 

som valdes ut granskades av båda författarna med syfte att få en likvärdig bedömning. 

Slutligen inkluderades 12 kvalitativa artiklar varav 11 graderades till grad 1 och en till grad 2 

(bilaga 2). 

Etiska överväganden 

För att en studie ska kallas etisk ska den beröra väsentliga frågor, ha en god vetenskaplig 

kvalitet och att den genomförts på ett etiskt sätt (Kjellström, 2010, s. 76). Utvalda artiklar 
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skulle ett etiskt övervägande där informanterna hade deltagit utifrån informerat samtycke 

och deltagandet i studien hade varit frivilligt (Polit & Beck, 2004, s. 150-151). I de studier där 

ett tydligt etiskt övervägande inte angivits, inkluderades artiklarna om de publicerats i 

tidskrifter där kravet för publicering innebar att artiklarnas studier hade utförts i enlighet 

med etiska riktlinjer. Författarna har kritiskt granskat artiklarnas resultat med hänsyn till 

innehåll och för att inte exkludera fakta. 

Analys 

Författarna har använt analysmetod för litteraturöversikt enligt Friberg, vilket innebär att 

genom ett strukturerat arbetssätt analysera data från vetenskapliga artiklar (Friberg, 2012, s. 

134).  

Författarna läste alla artiklar var för sig och därefter tillsammans, för att få en uppfattning 

om artiklarnas innehåll och utvalda artiklar sammanställdes i en översikt (bilaga 2). Därefter 

gjorde författarna en mer djupgående analys utifrån studiens syfte. Meningsenheter togs ut 

och översattes, utifrån vilka teman och underteman kunde urskiljas.  Exempel på 

tillvägagångssättet finns i tabell 2. Författarna gick igenom texten flera gånger och 

diskuterade med varandra för att finna samstämmighet av valda teman och underteman. 

Därefter färgkodades utvalda teman för att hitta likheter och överensstämmande teman 

sammanfördes till respektive teman och underteman. Slutligen framkom 15 teman med 

tillhörande underteman utifrån vilka resultatet arbetades fram. Ytterligare en omarbetning 

gjordes innan resultatet blev komplett. Omarbetningen ledde till att slutligen totalt 5 teman 

utkristalliserades (tabell 3). Författarna kunde utifrån dessa arbeta fram en sammanställning 

till ett resultat. 
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Tabell 2. Exempel på utformandet av meningsbärande enheter. 

Meningsbärande enhet Översatt meningsbärande 
enhet 

Undertema Tema 

We chat generally, a nice conversation, 

without any lecturing… I am very 

pleased with it. If I had any small 

questions or problems, I can take them up 

with the DNS and we resolve them 

together. Every time I have time I have 

been there and had discussion, it gives me 

a little kick. It confirms that things are 

just as good as I think they are they are. 

Vi pratar allmänt, en 
trevlig konversation, utan 
pekpinnar. Jag känner mig 
nöjd. Om jag har några 
frågor eller problem kan 
jag ta upp dem med DNS 
och vi löser dem 
tillsammans. Efter varje 
besök ger det mig en kick. 
Jag blir bekräftad att saker 
är så bra som jag trodde. 

Samtala  Stöd 

 

I didn’t realize you could occasionally 

have something sweet. We went trough 

things,..If I had eaten a sensible meal; I 

can actually have something small 

afterwords ..their body is able to handle it. 

This is the thing I had absolutely no idea 

about. 

Vi gick igenom saker. Om 
jag har ätit ett bra mål, 
kunde jag ta något litet 
sött efteråt för kroppen 
klarade av det, det hade 
jag ingen aning om. 

Egenvård  Kunskap 

I know that I have to take the 

responsibility (for the care) ; Its harmful 

for me if I don’t. This is what the nurse 

also said. 
 

Jag vet att jag måste ta 
ansvar (för min vård); Det 
blir inte bra om jag inte 
gör det. Det sa också min 
sjuksköteska till mig. 

Eget ansvar Autonomi 

 

 

Tabell 3: Sammanställning av resultatets teman 

Teman 

Upplevelser av att kunna bestämma själv 

Upplevelser av att bli sedd som person 

Upplevelser av att få stöd av sjuksköterskor 

Upplevelser av att få- och ta till sig kunskap 

Upplevelser av det bemötande sjuksköterskor ger 

 

Resultat 

Upplevelser av att kunna bestämma själv 

Syftet med litteraturstudien var att se vilka upplevelser det fanns hos patienter av att få 

omvårdnad av sjuksköterskor vid DMT2. Resultatet visar på att sjuksköterskors omvårdnad 

kan ge både positiva och negativa upplevelser hos personer med DMT2.  

Med hjälp av anpassad information från sjuksköterskorna fick patienterna kunskap om 

diabetes och olika behandlingsmetoder. Det medförde att patienterna kunde jämföra för- och 



 

  9 

 

nackdelar och fatta egna beslut (Moser, van der Bruggen & Widdershoven 2006). En patient 

berättade: 

I tell the nurse about my problems and she explains certain options, She does not force me to do things. I decide what I 

want to do. The freedom to choose and to decide is very important to me (Moser et al., 2006 s. 423). 

En annan patient nämnde: 

…She (the nurse) told me to come in for follow-ups in every 6 months. But I want to go every 3 months Then I am sure that 

things are okey...  (Moser et al., 2006 s. 423). 

Patienterna valde själva vad de ansåg vara den bästa behandlingen för just dem och det var 

inte alltid som den av sjuksköterskorna föreslagna behandlingen överensstämde med 

patienternas uppfattning. Patienterna valde självständigt om de ville följa sjuksköterskornas 

rekommendationer (Moser, Houtepen, van der Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 

2009). 

För att underlätta patienters möjlighet att ta egna beslut var det nödvändigt att 

sjuksköterskor visade hänsyn och förde en dialog med patienterna. Då kunde de tillsammans 

diskutera fram den bästa lösningen för patienternas behandlingar (Moser et al. 2009). 

Upplevelser av att bli sedd som person. 

Den rådgivning som sjuksköterskor tillhandhöll skulle främja patienters eget deltagande vid 

planeringen av deras vård (Halkoaho, Kangasniemi, Niinimäki & Pietilä, 2014). Målet för 

patienter och sjuksköterskor var att finna en gemensam strategi för vård och behandling, för 

att finna den lösning som passade bäst för personen med diabetes och som båda var nöjda 

med (Moser et al., 2009). 

We speak about what is the best for my problem. In fact, my nurse says what she thinks 

I might want to do. Then we speak about it. Sometimes we have discussions. If I am 

convinced that her advice is good for me I consent. I need to think it through before we 

reach consensus.  It makes no sense if I get prescribed medication and I do not take it (Moser et al., 2009, s. 210). 

 

Positiva upplevelser: Patienter ansåg att kliniska möten var tillfredställande, när de 

upplevde att sjuksköterskor var empatiska och accepterade patienternas egna mål. De kände 

sig nöjda när sjuksköterskor med empati och förståelse försökte förstå patienternas 
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perspektiv och ansträngningar att sköta sin egenvård. Ord som jämlikhet och respekt för 

egna val användes för att beskriva ovanstående (Hörnsten, Lundman, Kihl-Selstam & 

Sandström, 2005).  Följande citat kan beskriva upplevelsen: 

We started to get to know each other and could speak openly about various things. We told each other about mental as well 

as physical and other heavy aspects, since these things are connected… He didn´t separate the diseace and say that you 

have diabetes and must do this and this. I explained the problems to him and he really listened and learnt (Hörnsten et al., 

2005, s. 612).   

När patienterna fick delta i utformandet av sina behandlingsplaner ledde det till en 

förståelse över att de hade ansvaret för sin egen behandling, vilket illustreras av följande 

citat: 

The nurse asked me when I would like to come again. In two or three months?And the next time we will discuss my 

medication; whether I have satisfied or not, and I know that I have to take the responsibility (for the care); its harmful for 

me if I don´t. This is what the nurse also said (Halkoaho et al., 2014, s. 16). 

Patienterna kände sig nöjda när sjuksköterskor respekterade deras erfarenhet av att leva med 

DMT2 och att sjuksköterskor såg dem som personer med både styrkor och svagheter. De 

upplevde sig som värdefulla när de inte bara blev behandlade som patienter eller 

sjukdomsfall (Hörnsten et al., 2005). 

Negativa upplevelser: Åtskilliga patienter upplevde att det fanns brister hos sjuksköterskor 

när det gällde att förstå patienters subjektiva erfarenheter av hypoglykemi. Sjuksköterskor 

uppfattades bry sig mer om sjukdomen än att försöka förstå patienternas känslor (Wu, Juang 

& Yeh, 2011). 

När sjuksköterskor såg blodsockernivåer som det huvudsakliga målet för behandlingen 

upplevde patienterna missnöje, då det inte alltid stämde överens med patienternas egna 

behandlingsmål (Hörnsten et al., 2005). Om sjuksköterskorna inte la tillräcklig vikt vid att 

fråga efter patienternas egna resurser upplevdes rådgivningen som bristfällig (Halkoaho et 

al., 2014). Patienter var inte heller nöjda med möten som karaktäriserades av 

sjuksköterskornas ansträngningar att försöka omvända patienterna till anpassning av en mer 

hälsosam livsstil. Patienterna fick en känsla av att sjuksköterskor såg sådana försök som en 

utmaning för att uppnå underkastelse och anpassning hos patienter (Hörnsten et al., 2005).  
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Följande citat kan exemplifiera detta: 

The healthcar centre, it´s like a big joke, as I see it… I felt I was being blamed, and felt a little sore when she kept on with 

her pointers. It´s that way I experience the diabetes care of today, it´s mainly pointers (Hörnsten et al.  2005, s. 613). 

Upplevelser av att få stöd av sjuksköterskor 

Patienter beskrev hur de upplevde behov av stöd genom handledning även om de hade en 

längre tids erfarenhet av sjukdomen. De kunde känna sig osäkra och ville till exempel inte 

ändra något i sin behandling utan att först konsultera en sjuksköterska (Moser, van der 

Bruggen, Widershoven & Spreeuwenberg, 2008). Vid tillfällen då sjukdomen förvärrades 

efterlyste några patienter att sjuksköterskor skulle ge mera handfast stöd och ge tydligare 

direktiv när patienten inte klarade av att hantera situationen på egen hand (Edwall, 

Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008; Moser et al., 2008). För att de skulle bli påminda om och 

få ökad förståelse för hur sjukdomen utvecklades, behövde patienter få regelbundet stöd av 

sjuksköterskor. Konsultationer med sjuksköterskor var ett sätt att skydda sig och ingav hopp 

om att få fortsätta vara vid god hälsa (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010). En viktig aspekt var 

att sjuksköterskor måste upplevas som trovärdiga, för att kunna skapa en bas för 

patienternas egna copingresurser. Det fanns en önskan hos patienter om att kunna inhämta 

styrka hos sjuksköterskor i synnerhet vid tillfällen när patienterna upplevde svåra stunder i 

samband med DMT2 (Halkoaho et al., 2014). 

Positiva upplevelser: Patienters upplevelser av att gå på kontroller hos sjuksköterskor 

innebar en känsla av trygghet, en hjälp för att kunna ta hand om sin egenvård. Det minskade 

riskerna för att göra fel. Det upplevdes även som ett stöd för att kunna fortsätta med goda 

vanor och att inte förlora kontrollen (Edwall et al., 2010).                             

Moser et al., (2006) fann liknande resultat i sin studie:  

 I expect the nurse to keep an eye on me. So that she regulary checks whether additional things are needed or if I have to go 

see the ophtalmilogist or another professional (Moser et al.,  2006, s. 423). 

Patienter upplevde ett särskilt stort stöd av att kunna träffa sjuksköterskor regelbundet, för 

att få undervisning, vägledning och rådgivning för att kunna klara sin egenvård. Stödet 

fanns i att få bekräftelse, regelbunden kontroll samt vid behov få hjälp att byta 

behandlingsstrategi (Moser et al., 2008). 
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Sometimes ago, I had a hypo during the night. I did don’t know how to interpret this. It makes me feel insecure. I called my 

nurse (Moser et al., 2008 s. 7).  

Vetskapen om att lätt kunna komma i kontakt med sjuksköterskor, till exempel genom 

telefonsamtal. Att få råd och stöd gav patienter en trygghet i det dagliga livet och en 

förutsättning för att kunna uppleva känslor av säkerhet (Edwall et al., 2008).  

 …knowing that the DNS is close by and can be contacted by telephone creates a enormous feeling of safety and in 

particular security in everything (Edwall et al., 2008, s. 777).   

En majoritet av patienter menade att kontinuitet och tillgänglighet i omvårdnad var viktigt 

för dem. Sjuksköterskors omvårdnad värderades högt tack vare att de var mer tillgängliga 

för patienterna än annan hälso-och sjukvårdspersonal (Woodcock & Gillam, 2013). 

That matron service helps a lot… with the doctors it’s mostly appointments, but with them they come anytime (Woodcock 

& Gillam, 2013, s 170). 

Patienter upplevde det även betydelsefullt att få ha samma sjuksköterskekontakt under en 

längre tid. De menade att det var trevligt att gå på regelbundna kontroller vilket ledde till att 

sjuksköterskan kunde upplevas mer som en vän, som kunde ställa frågor av mer personlig 

karaktär. Patienterna kände sig då respekterade och värdefulla.  (Hörnsten et al., 2005).  

 …I have had the same contact for many years, and it´s really nice to go for the check-ups. He had become more and more of 

a friend and asks me about my husband´s health and other more personal things (Hörnsten et al., 2005, s. 613).  

En ömsesidigt lyhörd relation kunde med tiden utvecklas mellan patienter och 

sjuksköterskor. Patienter upplevde att sjuksköterskor lade ner omsorg i omvårdnaden och 

att de kunde komma överens om vilken vård som skulle ges samt hur den skulle utföras. Det 

ledde fram till ett samspel av både verbal-och ickeverbal kommunikation (Moser, Houtepen, 

Spreeuwenberg & Widdershoven, 2010). 

Patienter uppskattade att kunna samtala med sjuksköterskor helt allmänt utan pekpinnar 

och få möjlighet att ta upp frågor till en gemensam diskussion. Det var viktigt att få känna 

sig bekräftad och det blev en positiv kraft för att främja hälsa samt att lyfta fram både goda 

och dåliga vanor. Patienterna upplevde lättnad och reducerad oro när de fick samtala med 

sjuksköterskor eftersom de slapp känna sig ensamma i sin situation (Edwall et al., 2008).  
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…we chat generally, a nice conversation, without any lecturing…I’m very pleased whit it. If I had any small questions or 

problems I can take them up with the DNS, and we resolve them together. Every time I have been there and had discussion, 

it gives me a little kick. It confirms that things are just as good as I think they are (Edwall et al., 2008 s. 776). 

Att känna sig trygg genom stöd innebar bland annat att få support av sjuksköterskor vid 

introduktion av nya behandlingsmetoder, en hjälp till att få sina egna behandlingsmål 

uppfyllda (Edwall et al., 2010).  

 …But I´m going to try that (switch to rapid acting insulin analogue, author note) hope it works at it´s always a bit trying 

that I’ve taken the injection and in 30 minutes…you have to know when you´re going to get food…this I can manage, it 

would be really great  (Edwall et al.,  2010, s. 345). 

 Patienter kunde uppleva tillfredställelse när de fick insikt i sin hälsostatus och fick bekräftat 

att deras ansträngningar med sjukdomen i vardagen gav resultat. Informationen gav vetskap 

som medförde känslor av glädje, att de kunde hantera sjukdomen på ett lyckat sätt och 

kunde fortsätta med samma inriktning. Genom att följa sjuksköterskors råd kunde patienter 

få sina känslor bekräftade, att de hade förmågan och själva var ansvariga att utföra sin 

egenvård. Det gav kapacitet att kunna hantera eventuella justeringar i diabetesbehandlingen 

(Edwall et al., 2010). 

 we discussed how we should deal with it and do something about lowering my values… that i have to be a little more 

active when it come to taking samples and noting down what I eat as well. (Edwall et al.,  2010, s 345). 

Några patienter beskrev hur de önskade att sjuksköterskor i vissa situationer använde sig av 

paternalism. De ville inte bli helt dominerade av sjuksköterskorna, men föredrog i en del 

situationer att sjuksköterskor fattade besluten åt dem (Moser et al., 2006).  

En patient menade att: 

If the nurse tells me to do it this way or that way or you have to start with insulin or… Yes then I will ask: what would you 

do? Yes, I would do this and I would do that. Yes, then I do as she says (Moser et al., 2006, s. 422). 

När patienter kände sig osäkra kunde sjuksköterskor på ett styrande men ändå hänsynsfullt 

sätt ge patienterna förslag till lämpliga beslut (Moser et al., 2009).  Genom stöd och support 

av sjuksköterskor skapades en stor del av den grund som bidrog till patienters upplevelse av 

trygghet och säkerhet (Halkoaho et al., 2014).  
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Patienter uppskattade det samarbete som fanns mellan dem och sjuksköterskorna. Det 

uppfattades även positivt när det fanns ett samarbete mellan olika enheter och 

professionaliteter (Moser et al., 2010). 

 My nurse discusses my health and treatment with my GP. Once, while I was at the GP I asked if they could check my 

blood pressure. Next, the doctor´s assistance also checked my blood sugar level. That day my sugar level was high. The day 

after (name of diabetes specialist nurse) called and said: I got a phone call… I think it is very exceptional that the assistant 

of my GP contacted (name of the diabetes specialist nurse) and she got back to me. This is special. I appreciate that (Moser 

et al., 2010, s.218). 

Negativa upplevelser: Att gå på regelbunden kontroll hos sjuksköterskor medförde ibland 

känslor av oro över de risker för komplikationer som DMT2 innebar. Patienter kunde även 

uppleva känslor av utsatthet när de förväntades att själva kunna handla i en situation, men 

istället kände sig behöva stöd av sjuksköterskor.  Det kunde innebära att tillfälligt bli 

beroende av sjuksköterskors stöd för att kunna hantera sjukdomen tills patienten åter kunde 

uppta sin egenvård (Edwall et al., 2010). Sjuksköterskors mottagningstider sågs däremot som 

en begränsning för att få kontakt och kunde upplevas som en otrygghet (Johnson, Baird & 

Goyder, 2006). 

Upplevelser av att få- och ta till sig kunskap  

De kunskaper som patienter erhöll skapade en grund för att de själva skulle kunna hantera 

sin diabetesbehandling och kunna fatta egna beslut gällande sin omvårdnad (Edwall et al., 

2008). Eftersom patienter kunde ha olika kunskapsnivå om sin sjukdom och dess behandling 

var det av betydelse att informationen individanpassades (Gauthier, Singh, Virani, Staples, & 

Colbourne, 2013).  

Patienter behövde nödvändig omvårdnad-, läkemedels- och diabetesinformation för att 

kunna upprätthålla en god egenvård (Moser et al., 2009). Genom sjuksköterskors kontroller 

och deras förklaringar av väsentliga fakta fick patienterna en avgörande inblick i sin hälsa. 

Sjuksköterskor kunde även tillhandahålla sådan information som inte gick att läsa sig till 

eller finna på annat håll och på så sätt hjälpa patienterna att lösa de problem som uppstod 

med deras egenvård (Edwall et al., 2010).   
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Positiva upplevelser: Information om diabetes kunde lämnas både muntligt och/eller 

skriftligt av sjuksköterskor och patienterna uppgav att de var nöjda med kvalitén på den 

information de fått. Det framkom att muntlig information ”öga mot öga” var den mest 

uppskattade metoden och den kunde med fördel kompletteras med skriftlig fakta 

(Woodcook & Gillam, 2013). 

 They gave us a whole bunch of literature to read but that’s not the same as talking to people. …one-to one thing is better 

than a thousand books (Woodcook & Gillam, 2013, s.159). 

Genom att patienter erhöll kunskap från sjuksköterskor ledde det till förståelse av 

sjukdomens långtidskomplikationer, vilket patienterna upplevde vara viktigt att känna till. 

Patienterna blev även mer uppmärksamma på tecken som hyper- och hypoglykemi och på 

sin kropps signaler (Moser et al., 2008). Med hjälp av god handledning från sjuksköterskor 

ansåg många patienter att de kunde nå en starkare självkänsla och uppbringa ny energi. Nya 

kunskaper, fortlöpande information och kontinuerliga uppföljningar ledde ofta till att 

patienter kände sig mera självsäkra och blev mer oberoende i sina dagliga liv (Edwall et al., 

2008). Patienter kände att de kunde få en ökad förståelse och nya mål för sin egenvård om de 

uppmärksamt försökte förstå den information som sjuksköterskor tillhandahöll (Edwall et 

al., 2010).   

My values were good so that was positive information…better than I had expected… I am aware of this…and I have 

decided that i´m going to do what I can… I have my disposal…so…I see the future with confidence (Edwall et al., 2010, s 

344). 

Negativa upplevelser: Om mängden information var omfattande eller huvudsakligen 

presenterad i form av broschyrer, kunde patienter uppleva informationen som svår att ta till 

sig och det kunde lätt uppstå missförstånd (Woodcook & Gillam, 2013). 

 I have got leaflets and booklets and things on it, which I don’t really look at to be honest (Woodcook & Gillam, 2013, 

s.159). 

Vid tillfällen då patienter upplevde att de själva hade mer kunskap om sin sjukdom än 

sjuksköterskorna, kunde det medföra en känsla av otrygghet och osäkerhet då de inte kunde 

få svar på sina frågor (Hörnsten et al., 2005). 
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Upplevelser av sjuksköterskors bemötande  

Genom möten och social interaktion kunde en lyhörd relation utvecklas mellan patienter och 

sjuksköterskor. De kunde i ömsesidig förståelse samtala om vanor, känslor och funderingar 

vilket ledde fram till hur just deras relation skulle utformas (Moser et al., 2006).  I dialog med 

sjuksköterskor kunde patienter hitta vägar för att förhindra komplikationer av DMT2, 

oavsett om det handlade om att kunna fortsätta leva som tidigare eller om patienterna måste 

ta till sig nya färdigheter för att hantera sin sjukdom (Edwall et al., 2010). 

 During the visit it was good to have a chance to talk about concern, as feelings of suspense and eagerness might exist 

(Edwall et al.,  2010 s. 344). 

Positiva upplevelser: En god relation innebar att i samförstånd kunna samtala helt 

vardagligt likväl som om de besvär patienterna upplevde i samband med sin sjukdom 

(Johnson et al., 2006).  

It’s the  report , cos we talk about all sort of things, motorcars, holidays as well as my complaints…We´ve just got a good 

rapport that´s all (Johnson et al., 2006  s. 250) 

När patienter fick vägledning genom dialog med sjuksköterskor medförde det känslor av 

lättnad och glädje, samt att det kunde inge förhoppningar om att få vara vid god hälsa 

(Edwall et al., 2010). 

Om sjuksköterskor förmedlade att de hade gott om tid att samtala med- och lyssna på 

patienterna, skattades det högt och det hade även en positiv påverkan på patienternas 

upplevelse av mötet. Det hade då mindre betydelse om väntetiden innan mötet blev lite 

längre än beräknat (Johnson et al., 2006). 

She (the  practice nurse) never makes me feel that she´s  rushed because somebody else is waiting to come in, she´ll deal 

with it there and then, so  I know that if she does that for me, she does that for other people as well, so I don’t really mind  

(Johnson et al., 2006, s. 250). 

Genom att sjuksköterskor gav patienter tid att berätta hur han eller hon upplevde sin 

situation, fick sjuksköterskorna en tydligare helhetsbild av personen. Patienterna kunde 

därmed få bekräftelse och respons på sina funderingar (Moser et al., 2009).  

I tell the nurse how i feel and how i have felt since the last visit. We speak not only about the results of my blood parameters 

and physical examination, but also about everyday things I experience. We speak about my emotional feelings too. I think 

that emotional distress or well-being has some influence on my diabetes. For me it is important that the nurse knows about 
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these things too, because she can interpret and explain the findings more accurately. She takes time and attends to my 

concerns, which makes me feel comfortable (Moser et al., 2009, s 209). 

Det var även betydelsefullt för patienter att föra en dialog med sjuksköterskor om sina 

emotionella upplevelser runt sjukdomen (Moser et al., 2009).  

Negativa upplevelser: Det fanns tillfällen när patienter upplevde att de 

hälsorekommendationer som de fick inte stämde överens med deras egna mål för god 

livskvalitet. Det var då av betydelse att sjuksköterskorna försökte förstå situationen ur 

patienternas perspektiv (Hörnsten et al., 2005). 

 A strict diet is just not what I consider to be satisfying quality of life, and therefore I prefer to be on insulin. I told my 

doctor and diabetesnurse about it and they understood me, and support me in managing it in my way  (Hörnsten et al., 

2005, s. 613). 

Om patienter blev bemötta med skepsis och ignorans av sjuksköterskor upplevdes det som 

förolämpande och sårande (Hörnsten et al., 2005). 

As soon as I stepped into the room I noticed her gaze…They see me as a hypochondriac and don’t understand my 

suffering… Later she said, there are more people than you who need help (Hörnsten et al., 2005, s. 613). 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Valet att använda fritextsökning i databaserna gav många träffar vilket resulterade i en bred 

översikt. Sökresultatet gav även träffar utanför syftet, många artiklar fick väljas bort. Genom 

att kombinera sökorden på flera olika sätt blev sökresultatet mer relevant mot syftet. Det 

resulterade ändå i endast 9 artiklar. Valet föll då på att använda Mesh-termer och Cinahl- 

headings, vilket gav ytterligare 2 artiklar. Genom manuell sökning av andra artiklars 

referenslistor fann författarna en artikel till.  För att inkludera artiklarna skulle deltagarna i 

studierna vara diagnostiserade med diabetes typ 2. I vissa studier ingick deltagare med 

diabetes typ 1, även dessa artiklar inkluderades men författarna använde endast det resultat 

vilket byggde på de upplevelser som deltagarna med diabetes typ 2 uppgav. Det ringa fynd 

av artiklar som svarade mot författarnas syfte kan tyda på att det inte finns så mycket 

studerat inom ämnet, vilket innebär en svaghet för studien.  Författarna valde endast artiklar 

med kvalitativ metod eftersom dessa bäst beskriver subjektiva upplevelser. En styrka i 
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studien har varit att författarna har haft få begränsningar i sökningarna för att få så brett 

resultat som möjligt. Författarnas val att även ta med studier som beskriver omvårdnad som 

utförs av diabetessjuksköterskor och distriktssköterskor, bedömdes utifrån aspekten att det 

var patienternas erfarenheter som skulle belysas. 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturöversikten var att belysa patienters upplevelser av att erhålla 

omvårdnad av sjuksköterskor vid DMT2.  Resultatet i studien visar på att det fanns en vilja 

hos patienter att vara delaktiga i sin omvårdnad och att patienterna har behov av att i olika 

situationer få mer eller mindre stöd för sin egenvård av sjuksköterskor. För att kunna vara 

delaktiga i sin egenvård uttryckte patienterna även ett behov av kunskap, vilken behövde 

vara individuellt anpassad beroende på patienters skilda behov och kunskapsnivåer.  

Patienterna kände sig förbisedda vid tillfällen då de upplevde att sjuksköterskors 

huvudsakliga mål var att försöka övertyga dem att anpassa sig till en mer hälsosam livsstil. 

Adolfsson, Smide, Rosenblad och Wikblad (2009) beskriver i sin studie hur användningen av 

patienternas individuella målsättning hade stor inverkan för att nå sina behandlingsmål.  

Patienter upplevde det positivt och tillfredställande när sjuksköterskorna försökte förstå 

patienternas perspektiv av att ha diabetes och accepterade patienternas egna mål. Det var 

även betydelsefullt för patienterna när sjuksköterskor uppvisade empati och förståelse för 

patienternas ansträngningar med sin egenvård. Då kände sig patienterna nöjda med mötet. 

Orem och Taylor (2011) beskriver i sin omvårdnadsteori att sjuksköterskan måste acceptera 

att egenvård är en mänsklig reglerad funktion som måste utföras av personen själv med 

intresse för livet, hälsa och välmående. Sjuksköterskan måste känna till patientens 

individuella behov av egenvård för att vid behov kunna ge stöd och omvårdnad åt 

individen. 

När patienter blev respekterade av sjuksköterskor för sina levda erfarenheter av DMT2 

upplevdes det positivt. Då kände de sig värdefulla och blev inte bara behandlade som 

patienter eller som ett sjukdomsfall. Motsatt effekt hade möten då sjuksköterskors mål med 

behandlingen skilde sig från patienternas och patienters egna åsikter inte togs hänsyn till. 
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Det framkom att patienter gärna såg att deras egna resurser efterfrågas, för att de skulle bli 

delaktiga i sin egenvård. Patienter upplevde besvikelse när den rådgivning som 

sjuksköterskorna gav inte efterfrågade deras egna resurser. Nagelkerk, Reick och Meengs 

(2006) beskriver att det kunde finnas hinder för patienter att utföra egenvård vilket 

relaterade till att vårdgivaren delvis hade brist på förståelse för patienters behov av 

information och att vårdplanen var alltför generell och inte individanpassad. 

Patienter upplevde att sjuksköterskor fanns mer tillgängliga för dem än annan hälso-och 

sjukvårdspersonal vilket gjorde att sjuksköterskors omvårdnad värderades högt. Att få stöd 

genom olika åtgärder var en stor del i omvårdnaden. Regelbundna kontrollbesök hos 

sjuksköterskor ledde till att patienterna kände trygghet. Samtidigt kunde det även medföra 

känslor av oro över risker för långtidskomplikationer vid diabetes. Thorne, Paterson och 

Russell (2003) menar att professionell hjälp från experter betraktades som en värdefull 

tillgång för patienterna att kunna ta beslut för sin egenvård. Experterna ansågs ha resurser 

för att kunna bedöma utvecklingen av sjukdomen och genom att se nya tecken och symptom 

kunde de ge råd till patienterna som då kunde klara av att hantera sin egenvård.  

Att få samtala utan pekpinnar ledde till att patienten vågade lyfta fram både goda och dåliga 

vanor till en gemensam diskussion. Samtalen kunde även bidra till att patienterna fick 

uppleva lättnad och kunde reducera sin oro. Genom stöd och support av sjuksköterskor 

kunde patienter uppleva en grundtrygghet, här fanns en aspekt av att sjuksköterskor 

behövde upplevas som trovärdiga för att patienterna skulle få resurser till coping. Något 

som kunde upplevas som en begränsning till trygghet var dock sjuksköterskans 

mottagningstider. 

Något som däremot ansågs betydelsefullt var den kontinuitet som uppstod genom att få ha 

samma sjuksköterskekontakt under en längre tid. Därigenom kunde en lyhörd relation 

utvecklas mellan patienter och sjuksköterskor där patienterna kände sig respekterade som 

personer.  

Genom att patienter regelbundet fick insikt i sin hälsostatus blev de bekräftade att de hade 

förmåga att kunna sköta sin egenvård.  Orem och Taylor (2011) menar att egenvård är en 

långsam process. Personer använder först kunskaper genom sitt sunda förnuft för att reglera 
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sin egenvård, och att de sedan iakttar orsak och verkan i sina åtgärder. Till sist kan personen 

identifiera vilka specifika åtgärder som kan göras för att nå de resultat som de önskar.  

Behovet av stöd kunde även vara en önskan att sjuksköterskor ibland skulle fatta besluten åt 

patienter när de kände sig osäkra, en slags tillfällig paternalism. Det efterfrågades särskilt 

vid försämring av sjukdomen då patienten inte alltid kunde hantera detta på egen hand. 

Orem och Taylor (2011) menar i sin omvårdnadsteori att fokus för omvårdnad är att 

individer påverkas av mänskliga förhållanden och av miljön i samband med deras behov 

eller hälsotillstånd. Det kan leda till en oförmåga att utföra den egenvård som de behöver.  

I resultatet framkom det att patienter i stort kände sig nöjda med den information och de 

kunskaper som de erhållit av sjuksköterskor. Den bästa metoden upplevdes vara muntlig 

information direkt till den enskilda patienten, med kompletterande skriftliga fakta. Patienter 

poängterade däremot vikten av att individanpassa information då kunskapsnivån hos 

patienter kunde variera. Nagelkerk et al., (2006) beskriver att när undervisningsgrupperna 

inte var anpassade för att ta itu med patienters individuella inlärningsbehov, uppfattade 

deltagarna det som att utbildningsgruppen hade begränsad personlig betydelse.  

Information och nya kunskaper tillsammans med uppföljningar hos sjuksköterskan ledde till 

patienterna blev mera självsäkra och kunde känna sig mera oberoende i sina dagliga liv. Det 

fanns däremot exempel på att patienterna ibland hade mera kunskaper än sjuksköterskorna 

vilket medförde en känsla av otrygghet eftersom de inte kunde få svar på sina frågor. 

Slutsats 

Personer som har diabetes mellitus typ 2 vill vara delaktiga i sin vård och har mer eller 

mindre olika behov att få stöd och kunskaper från sjuksköterskor. Personer med diabetes 

mellitus typ 2 ser sjuksköterskors omvårdnad som tillfredställande när den karakteriseras av 

individuellt anpassat stöd och karaktäriseras av ett holistisk synsätt. 
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