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Sammanfattning             I Sverige är 365 000 personer drabbade av sjukdomen diabetes 

mellitus typ 2. Sjukdomen kan bero på ärftliga eller miljömässiga 
faktorer. Sjukdomen börjar med insulinresistens i muskler, lever 
och fettvävnad som kan leda till allvarliga komplikationer. 
Patienter har behov av stöd från sjukvårdspersonalen för att hantera 
de egenkontroller och livsstilsförändringar som är nödvändiga. 
Genom empowerment kan patienter ta kontroll över sjukdomen. 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur patienter med 
diabetes mellitus typ 2 beskriver sitt behov av stöd. 
Litteraturstudien består av 10 vetenskapliga artiklar, sex 
kvalitativa, två kvantitativa och två artiklar som är både kvalitativa 
och kvantitativa. Resultatet redovisas i fem teman: patientens 
behov av information som stöd, patientens behov av kunskap som 
stöd, patientens behov av undervisning som stöd, patientens behov 
av socialt stöd, patientens behov av stöd från sjukvårdspersonal. 
Patienter önskar information om blodsockerkontroller, 
medicinering, kost och motion från sjukvårdspersonalen för att 
kunna genomföra egenvård. Utbildning i grupp uppskattades av 
patienter, särskilt tillsammans med patienter med samma sjukdom 
och erfarenheter som de själva. Stöd från patientens omgivning kan 
stärka patientens livskvalitet. Upplevs behovet av stöd från 
sjukvårdspersonalen som tillräckligt upplevs sjukdomen hanterbar 
av patienterna. Det är därför relevant att sjuksköterskeprogrammet 
lyfter fram behov av stöd för patienter med diabetes mellitus typ 2 
redan i utbildningen. Blivande sjuksköterskor kan då överföra 
kunskapen till vårdverksamheten. För vidare forskning inom ämnet 
vore det intressant att fler studier i Sverige undersöker patienternas 
behov av stöd och hur de upplever att deras behov blir bemötta i 
dagens sjukvård. 
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Abstract                       There are 365 000 people in Sweden who suffer from diabetes 

mellitus type 2. The disease is caused by factors that are genetic or 
environmental. The disease occurs from insulin resistance in the 
cells of the muscle, liver or fat tissue. The disease can result in 
serious complications. The patient has a need for support from the 
healthcare professionals to be able to manage self-management and 
the life- style changes that are necessary. The patient can through 
empowerment take charge over the disease. The aim of this study 
was to define how patients who suffer from diabetes mellitus type 2 
describe their need for support. The literature study consists of ten 
scientific articles, six qualitative, two quantitative and two articles 
that were both qualitative and quantitative. The result is presented as 
five themes: the patient’s need for information as support, the 
patient’s need for knowledge as support, the patient’s need for 
education as support, the patient’s need for social support, the 
patient’s need for support from healthcare professionals. The 
patients desired information from the healthcare professionals about 
self- monitoring of blood glucose, medications, diets and exercise to 
be able to perform self-management. Peer education was appreciated 
by patients, particularly with patients with the same disease and 
experience as their own. The support from the surroundings could 
strengthen patient’s quality of life. If the need for support from the 
healthcare professionals was experienced as adequate the disease 
seemed more manageable by the patients. Therefore it is relevant, 
already in the beginning of the nursing program, to emphasize the 
need for support with diabetes mellitus type 2. Registered nurses can 
then include the knowledge within the clinic. Further research within 
healthcare is recommended, especially studies within Sweden that 
investigate the patient’s need for support. 
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Inledning 
Enligt WHO (World Health Organization [WHO], 2009) är för närvarande 220 miljoner 
personer drabbade av sjukdomen diabetes mellitus. Av dem har 90 % typ 2. I Sverige är 
365 000 personer (Socialstyrelsen, 2010a) drabbade av sjukdomen diabetes mellitus typ 2. 
Möjliga faktorer till uppkomsten av sjukdomen är genetik och miljö (Mulder, 2008). Det finns 
en lång rad gener som påverkar utveckling av insulinresistens. Risken att utveckla sjukdomen 
är så stor som 40 % om det finns en bakomliggande hereditet. Den andra bidragande faktorn 
till sjukdomen är miljö som gör det lättare för patienten att själv göra förändringar och se 
resultat som minskar sjukdomens intensitet (ibid.). Det skiljer sig i hur (de Alba Garcia, et al., 
2007) patienter kontrollerar sin sjukdom. De patienter som tenderar att ha sämre kontroll 
uppger fler komplikationer i kombination med sin sjukdom. Det kan vara en överväldigande 
(Moser, Van der Bruggen, Spreeuwenberg & Widdershoven, 2007) förändring att drabbas av 
diabetes mellitus typ 2. Det krävs att patienten gör livsstilsförändringar och flertalet patienter 
försöker nå en förståelse till varför de drabbats genom att söka stöd hos sjukvårdspersonal. 
Även stöd (Choi, 2009) från närstående anses vara betydelsefullt för patienterna. Det 
eftersöks positiv återkoppling för att sjukdomen skall vara hanterbar (Moser, et al., 2007). 
Samtidigt finns även viljan att söka svar på orsaken till sjukdomens uppkomst och vad den för 
med sig i framtiden. Sjukdomen som är livslång tar mycket tid i anspråk vilket kan ses 
påfrestande för patienter. De nya uppoffringarna sjukdomen bidrar till kan uppfattas 
enerverande och innefatta en ny livsstil genom livsstilsförändringar (ibid.). 
 
Sjukvårdspersonalens (Socialstyrelsen, 2010c) uppgift är att stödja patienten för att kunna 
sköta sin egenvård. Enligt hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS 1982:763) § 2a skall hälso- 
och sjukvården även ”främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 
sjukvårdspersonalen” (SFS 1982:763, s.114). Det kan sjuksköterskan göra (Wikblad, 2006a) 
genom att lyssna och utgå från patienten i samtalet, bekräfta patientens eventuella 
frågeställningar, se till patientens förutsättningar att kunna lära, respektera patientens uppsatta 
mål för behandling och sedan följa upp målen vid varje möte med patienten. Sjuksköterskan 
kan även avsluta varje möte med en genomgång av de ämnen som berörts under mötet. Vård 
skall erbjudas på lika villkor, vilket (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2007) uppges i 
ICN:s etiska kod för sjuksköterskor där det beskrivs att information till patienten bidrar till att 
öka de förutsättningar för vård och behandling som patienten har rätt till. Sjuksköterskan kan 
använda sig av relevant forskning i sitt arbete (Wikblad, 2006b). Forskning tillsammans med 
patientens behov och uppfattningar samt de praktiska möjligheter som finns i vården leder till 
bästa evidensbaserade vård för patienten. Den senaste forskningen kan genom att seminarier 
hålls på arbetstid vara ett sätt att uppdatera den senaste evidensen för omvårdnad på 
arbetsplatsen (ibid.). 
 

Bakgrund 
Stöd 
Stöd kan vara en vägledning (Socialstyrelsen, 2010c) för att patienten själv skall kunna 
genomföra dagliga livsförändringar. Stödet skall bedömas individuellt (Gleeson-Krieg, Bernal 
& Woolley, 2002) eftersom det finns patienter som anser klara sig på egen hand medan andra 
har ett mer utbrett stödbehov. Fyra stödfunktioner beskrivs enligt Hinson Langford, Bowsher, 
Maloney och Lillis (1997). Dessa är informativt stöd, emotionellt stöd, instrumentellt stöd och 
värderande stöd.  
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Det är betydelsefullt med information och att (Hinson Langford, et al., 1997) skapa rätt 
förutsättningar för att hantera sjukdomen genom att ha de verktyg som krävs för uppgiften. 
När patienten drabbats av diabetes kopplas ett professionellt team in i behandlingen 
(Socialstyrelsen, 2010c). Det kan göras för att tillföra information. Till en början behöver 
patienten sjukvårdens stöd genom att få utbildning för att efterhand kunna sköta sig själv mer 
oberoende av sjukvården. Teamet behöver dock alltid finnas tillgängligt och vara ett stöd för 
de behov av ny information som uppkommer hos patienten efterhand (ibid.). 
 
Emotionellt stöd kan ses som en känsla av att någon tycker om eller bryr sig om en annan 
person (Hinson Langford, et al., 1997). Detta är ett stöd som är svårt att vara utan och handlar 
om hur en person upplever andras kommunikativa handlingar. Det kan innefatta hur en person 
uttrycker sig och hur det påverkar en annan person i samtalet. Om en person känner sig 
värdefull, älskad och accepterad av sin omgivning kan det innebära att personen upplever stöd 
för att orka hantera svåra situationer. 
 
Det instrumentella stödet (Hinson Langford, et al., 1997) beskriver hur en person kan få aktiv 
hjälp. Den stödjande hjälpen anses komma (Gleeson-Krieg, et al., 2002) från familj, därefter 
från sjukvårdspersonal och då främst genom att ha möjligheten att kunna kontakta en 
sjuksköterska. Detta stöd (Sarkadi & Rosenqvist, 2002) kan även komma från myndigheter 
genom att få ersättning vid sjukdom eller arbetslöshet och bidrar till ökad trygghet över att ha 
ekonomin säkrad. 
 
Det värderande (Hinson Langford, et al., 1997) stödet definieras som ett bekräftande stöd, 
vilket innebär att uppmuntra någon genom att värdera en handling eller att bekräfta genom att 
stärka en person. Stöd från olika (Öhrn, 2000) delar av kontaktnät kan upplevas 
tillfredställande vilket i sin tur kan resultera i färre komplikationer. Det finns (Polonsky, 
2002) en risk att patienten kan få fel budskap av närstående till följd av att de närstående har 
för lite erfarenhet av sjukdomen. Patienten kan anklagas för att inte sköta sin diabetes vilket 
kommer att påverka egenvården negativt eftersom patienten behöver bekräftelse och inte 
förmaningar av sin omgivning. 
 

Diabetes mellitus typ 2 
Diabetes mellitus typ 2 debuterar normalt i medelåldern, men ses inte längre som en sjukdom 
som endast drabbar äldre eftersom allt fler yngre personer idag drabbas (Dammen Mosand & 
Jorunn Førsund, 2002; Ericson & Ericson 2008). Sjukdomen börjar med insulinresistens i 
levern och perifer vävnad, vilket innebär att betacellerna förhöjer insulinproduktionen vilket 
leder till hyperinsulinemi. Muskler, lever och fettvävnad, som är de mest insulinberoende 
vävnaderna får en nedsatt förmåga att ta upp glukos på grund av att insulinkänsligheten i 
dessa vävnader minskar. Dessutom så stiger blodglukosnivån eftersom glukosproduktionen i 
levern inte hålls tillbaka av insulinet. Diabetes mellitus typ 2 har vanligtvis ett långt 
sjukdomsförlopp och patienter kan ha levt med sjukdomen i flera år, normalt 10-15 år, utan 
någon vetskap om det. De patienter som har diabetes mellitus typ 2 och lider av det metabola 
syndromet som är en kombination av övervikt, högt blodtryck och dyslipidemi riskerar att 
drabbas av hjärt-kärlsjukdomar. Symtom för diabetes mellitus typ 2 är ökad törst, ökad 
urinmängd och trötthet (ibid.). Riskfaktorer (Baumann, Opio, Otim, Olson & Ellison, 2010) 
som uppges för sjukdomen diabetes mellitus typ 2 är hypertoni och övervikt. Komplikationer 
visas kunna vara synförsämring och minskad känslighet i fingrar och tår, där det senare kan 
leda till fotsår. Den minskade känsligheten i fötterna i kombination med försämrad 
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blodcirkulation (Mulder, 2008) kan göra att det till slut inte återstår någon annan åtgärd än 
amputation. Komplikationerna kan uppstå (WHO, 2009) på nerver och i blodkärl, eftersom 
sjukdomen ibland förblir obehandlad under lång tid innan diagnosen ställs. Det är inte 
ovanligt (Mulder, 2008) med komplikationer efter långvarig diabetes. För mycket 
cirkulerande blodsocker skadar både stora artärer, vener och små kapillärer, vilket bidrar till 
skada på njurarna och till slut kan hjärt-kärlsjukdomar uppstå. Det finns även en risk för 
hämmad sexualitet vilket förorsakas av minskat blodflöde och känselnedsättning i de 
kvinnliga och manliga könsorganen. Män kan uppleva (Baumann, et al., 2010) 
komplikationen hämmad sexualitet svårare att hantera än vad kvinnor gör.  
 
Behandling av diabetes mellitus typ 2 kan ske genom en förbättring av kost och motionsvanor 
(Mulder, 2008). Ökad fysisk aktivitet kan leda till minskad insulinresistensen samt minska 
eventuell övervikt och förhindra hjärt-kärlsjukdomar. Det beskrivs att patienter främst 
motionerar i samband med vardagliga företeelser såsom att gå till och från arbetet (Baumann, 
et al., 2010). Planerade träningsformer är vanligare bland män än kvinnor. Träningen för 
patienter (Mulder, 2008) med diabetes mellitus typ 2 kan vara lågintensiv och långvarig. 
Exempel på passande aktiviteter är promenader, löpning, cykling och simning. Ett problem 
för patienter kan vara att måltiderna innehåller för stor mängd fett och socker. För att 
blodsockret skall hållas stabilt bör patienterna skapa en balans mellan födointag och motion 
för att hjälpa β-cellerna i pankreas att arbeta (ibid.). En studie visar att patienter minskar på 
socker och fett i kosten, det förekommer dock att kvinnor minskar på fettet i större 
utsträckning än män (Baumann, et al., 2010). Det är likväl så att vissa patienter inte gör någon 
betydande kostförändring, vilket kan bero på att de köper mat efter ekonomiska resurser. 
Alternativ (Mulder, 2008) utöver kost och motionsbehandling är att ta hjälp av läkemedel 
såsom tabletter eller insulin för att balansera blodsockret. Insulin är den vanligaste (Baumann, 
et al., 2010) behandlingen, följt av en kombination av både insulin och tabletter. De patienter 
som inte tar sin ordinerade medicin kan ha ekonomiska svårigheter att finansiera sina 
läkemedel. 
 

Sjuksköterskans uppgifter och ansvar 
Sjukdomen diabetes mellitus typ 2 (Baumann, et al., 2010) ses som allvarlig och de flesta 
patienter vill ha sjukvårdens stöd för att kunna kontrollera den. Sjuksköterskans uppgift är att 
vägleda patienten genom stöd och hjälp när behov uppstår efter att patienten har drabbats av 
diabetes mellitus typ 2 (Dammen Mosand & Jorunn Førsund, 2002). Det är inte alltid som 
patienten uttrycker känslor i samband med diagnosen utan patienten kan efterhand ha behov 
av sjuksköterskans stöd. Sjuksköterskan ska därför vara observant för patientens 
informationsbehov (Socialstyrelsen, 2005), undervisa och stödja patienten, antingen enskilt 
eller tillsammans med andra i gruppverksamhet. Sjuksköterskan skall förebygga hälsorisker 
genom att motivera patienten till att göra förändringar i sin livsstil efter egen förmåga. 
Sjuksköterskan skall organisera teamvården och låta patienten vara delaktig i sin vård. I 
svensk primärvård består teamen av läkare, sjuksköterskor med särskild kunskap om 
diabetesvård, dietist, fotterapeut och ibland en diabetesansvarig läkare (Berne, 2006). I svensk 
sjukhusvård ingår samma professionella grupper som i primärvården men det kan tillkomma 
en grupp bestående av diabetolog, kurator, ortoped, kärlkirurg, infektionsläkare, ortopedisk 
skoingenjör, radiolog, klinisk fysiolog och ögonläkare. Sjuksköterskan har en pedagogisk 
uppgift för patientens utbildning och bidrar till möjligheten att patienten lär sig att sköta sin 
blodsockerkontroll genom egenvård (Dammen Mosand & Jorunn Førsund, 2002). För ett 
tillfredställande resultat behöver patienten vara så motiverad att motivationen kommer inifrån 
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patienten själv. Finns inte den inre motivationen kan patienten vara i behov av ytterligare stöd 
från sjuksköterskan. Empowerment är ett begrepp som (Socialstyrelsen, 2010b) inom hälso- 
och sjukvården syftar till att patienten själv tar kontroll över sin sjukdom och ansvarar för sin 
egenvård. I hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) står det i § 2a även att vården 
från sjukvårdspersonalen skall ”bygga på respekt för patientens självbestämmande och 
integritet,”  (SFS 1982:763, s.114). Empowermentbaserad utbildning för patienter med 
diabetes mellitus typ 2 kan innefatta att sjuksköterskan är ett stöd för patienten när patienten 
självständigt sätter upp mål och problemformuleringar (Funnell, 2006a). Utbildningen kan 
även innefatta samtal om patientens emotionella upplevelse i samband med sin sjukdom. Det 
är betydelsefullt om sjuksköterskan försöker besvara patientens frågor samt är ett stöd vid 
praktisk träning. Sjuksköterskan kan även ge patienten möjlighet att reflektera över 
egenvården. Sjuksköterskans ansvar genom empowerment är (Funnell, 2006b) således att 
patienten ges möjlighet att ta kontroll över sin sjukdom. 

De behov av stöd som framkommer från patienter med diabetes mellitus typ 2 bör 
sjuksköterskan stödja patienten att hantera (Socialstyrelsen, 2010c). Det kan handla om att 
patienten får stöd att sänka blodsocker, blodtryck, eventuell övervikt och kolesterol vilket kan 
ske genom att förändra kost och motionsvanor, men även genom medicinhantering. Patienten 
kommer att behöva stöd av sjukvården för att kontrollera sina fötter, ögon och få råd om att 
sköta sin munhygien noggrant. Att stödja patienten till att motverka komplikationer ses vara 
en nödvändighet (Socialstyrelsen, 2005), likaså att se hela patienten genom en humanistisk 
människosyn, ta reda på patientens tidigare kunskaper, visa integritet och låta patienten vara 
autonom men att ändå ta reda på vad patienten vill veta. Detta är betydelsefullt när 
sjuksköterskan är närvarande i mötet med patienten (Granit & Hjalmarsson, 2006). 
Sjuksköterskan kan även lyssna på patienten både till det verbala och till det icke verbala. Det 
skulle kunna ske genom att sjuksköterskan använder sin intuition. Sjuksköterskan kan enligt 
Funnell (2006b) lyssna till patienten för att få reda på vad patienten vill veta, vilken förmåga 
patienten har till att göra förändringar och vilket behov av stöd patienterna har. Stöd från 
närstående (Baumann, et al., 2010) kan också vara en hjälp för patienten att hantera 
sjukdomen. Sjuksköterskans uppgift är därför (Socialstyrelsen, 2005) även att informera och 
undervisa närstående till patienten. Patienter som har diabetes mellitus typ 2 tvingas till en 
förändrad livsstil. Det är därför av betydelse att undersöka hur patienter upplever sitt behov av 
stöd och hur stödet kan se ut för patienter.  
 

Syfte 
Syftet var att undersöka hur patienter med diabetes mellitus typ 2 beskriver sitt behov av stöd. 
 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes utifrån Friberg (2006) som beskriver en process där syftet är 
en utveckling av kunskaper såsom att kritiskt granska litteratur och att arbeta utifrån ett 
strukturerat förhållningssätt för att till slut nå ett resultat i ett fördjupat ämne. 
 

Datainsamling 

Materialet samlades in vid två tillfällen, det ena 2010-11-12 och det andra tillfället var 2010-
12-29 vilket ger ett tidsspann på sju veckor. Valet av databaser var Cinahl, PubMed, 
Swemed+, Science Direct och tidskrifterna The Diabetes Educator, Journal of diabetes and its 
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complications, och Vård i Norden. Det var endast databaserna Cinahl och PubMed som 
slutligen användes. Swemed+ söktes med sökorden diabetes mellitus, stöd, support och 
begränsades till endast svenska artiklar men databasen uteslöts då inga artiklar ansågs 
relevanta. Science Direct söktes med sökorden diabetes mellitus type 2 och social support. 
Begränsningar gjordes med 2005 – present och diabetes research. Sökningen gav inga resultat 
av relevans för syftet med litteraturstudien. Tidskriften The Diabetes Educator söktes med 
sökorden diabetes mellitus type 2 och social support. Begränsningen var 2000 – 2010, men 
valdes bort eftersom artiklar ur tidskriften även kommer fram i databaserna Cinahl och 
PubMed. Tidskriften Journal of diabetes and its complications söktes med diabetes mellitus 
type 2, support, med begränsningarna journal och diabetes research, inga relevanta artiklar 
förekom. Tidskriften Vård i Norden gav inga resultat alls och databasen uteslöts. Cinahl och 
PubMed är kända databaser inom ämnet omvårdnad och bidrog till relevanta sökningar. 
Sökorden som har använts i Cinahl är diabetes mellitus, support, needs, diabetes mellitus, type 
2, social support och expectations. Begränsningarna var abstract available, English language, 
research article, 2000 – 2010 och 2005 – 2010, linked fulltext användes för en av 
sökningarna. PubMed genomsöktes med sökorden diabetes mellitus type 2, social support, 
needs, både som fritext och med MeSH termer. Begränsningar gjordes med English, abstract, 
published in the last 10 years, published in the last 5 years. De databaser som genomsöktes 
men inte hade relevanta abstrakt för litteraturstudien syfte eller inte söktes med relevanta 
sökord redovisas inte i sökhistoriken tabell II (bilaga I:1). Tabell I, sökordsöversikten visar 
sökorden från databaserna Cinahl och PubMed som har använts i föreliggande litteraturstudie. 
 
Inklusionskriterier var diabetes mellitus, behov, stöd och patientperspektiv. Artiklarna skulle 
vara vetenskapliga, skrivna på engelska, ha tillgängligt abstrakt och vara utgivna under de 
senaste 10 åren. Exklusionskriterier var diabetes mellitus typ 1, graviditetsdiabetes, föräldrar 
till barn som har diabetes, barn med diabetes, ungdomar med diabetes, sjuksköterskans roll, 
sjukdomar såsom astma, schizofreni, cancersjukdomar, utveckling av instrument och reviews. 
 
En pilotsökning i Cinahl utfördes för att utforska om det fanns artiklar till det valda området 
som var diabetes mellitus och hur patienter beskriver sitt behov av stöd. Den inledande 
pilotsökningen i databasen Cinahl kom att bidra till användbara artiklar och gjordes därför om 
till en bestående sökning i databasen Cinahl. Sökorden diabetes mellitus, support och needs 
användes i fritext. Not gestation användes för att exkludera graviditetsdiabetes. Artiklarna 
begränsades till årtalen 2000 – 2010. De skulle vara vetenskapliga artiklar, vara publicerade 
på engelska och abstrakt skulle finnas tillgängligt. Det resulterade i 84 artiklar och alla 
abstrakt lästes. Abstrakten skulle belysa diabetes mellitus och behov av stöd. 19 artiklar 
valdes ut till urval 1. Av dessa 19 artiklar valdes 15 bort på grund exklusionskriterierna eller 
att de inte klarade granskningen av Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmall. Kvar blev 
fem artiklar till urval 2, där en artikel senare kom att uteslutas därför att artikelns resultat 
innefattade endast en specifik komplikation hos patienter med diabetes mellitus typ 2. Därav 
består urval 2 av fyra artiklar som kom att användas till litteraturstudiens resultat. Efter 
sökningen som gjordes i Cinahl beslutades att begränsa sökningen till diabetes mellitus typ 2. 
Flera konstellationer med sökord i databaser och tidskrifter söktes, som redovisats tidigare. 
De sökningarna valdes i ett senare skede i processen att inte inkluderas i resultatet då inte 
sökordet needs ingick eller uteslöts direkt då sökningarna inte bidrog till relevanta artiklar för 
litteraturstudiens syfte.   
 
Ett försök att finna ny forskning gjordes genom att kontakta Svenska Diabetesförbundet 
(telefonsamtal, november 2010). De föreslog Polonsky som författare. Litteratur av författaren 
är inkluderad i föreliggande studie. 
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Slutligen utfördes en sökning i PubMed med sökorden diabetes mellitus type 2 i fritext. 
Begränsningarna var att det skulle finnas tillgängligt abstrakt, artiklarna skulle vara skrivna på 
engelska och publicerade de senaste 10 åren. Därefter användes även sökordet social support i 
fritext med samma begränsningar. Till sist användes sökordet needs i fritext även det med 
samma begränsningar. Dessa tre sökningar kombinerades i Advanced Search och resulterade i 
52 artiklar, 51 abstrakt lästes då en artikel var en dubblett från sökningen i Cinahl. 22 artiklar 
återstod till urval 1 där abstrakten tycktes stämma överens med syftet om behov av stöd till 
patienter som har diabetes mellitus typ 2. De 22 artiklarna lästes, där sex av de 22 artiklarna 
var beställda. De beställda artiklarna bedömdes inte relevanta för syftet och exkluderades 
därför ur litteraturstudien. Av de kvarvarande 16 artiklarna valdes 10 bort på grund av 
exklusionskriterier eller inte uppnådde kvalitet utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmall. Det slutliga antalet artiklar från PubMed till urval 2 innefattar sex artiklar. 
Litteraturstudiens resultatdel består slutligen av totalt 10 vetenskapliga artiklar från 
databaserna Cinahl och PubMed. De 10 artiklar som utgör resultatet härstammar från USA, 
England, Skottland, Turkiet och Sverige. Resultatartiklarna bedömdes utifrån Carlsson och 
Eimans (2003) bedömningsmallar och den vetenskapliga graden redovisas i tabell 3, 
artikelöversikt (Bilaga II:1-8). 
 

Tabell 1. Sökordsöversikt 
 
Sökord 
Databas 

Cinahl  PubMed 

Stöd  Support 
(fritext) 

 

Socialt stöd  Social support 
(fritext) 

Diabetes  
Mellitus 

Diabetes mellitus 
(fritext) 

 

Diabetes 
Mellitus typ 2 

 Diabetes mellitus type 2 
(fritext) 

Behov Needs 
(fritext) 

Needs 
(fritext) 

 

Databearbetning  
Resultatartiklarna som framkom i databaserna Cinahl och PubMed består av sex kvalitativa, 
två kvantitativa och två artiklar som var både kvalitativa och kvantitativa. Att sex av dessa 10 
artiklarna är helt kvalitativa och 2 artiklar är delvis kvalitativa styrker artiklarnas relevans i 
förhållande till syftet som var att undersöka hur patienter med diabetes mellitus typ 2 
beskriver sitt behov av stöd. De två kvantitativa och de två delvis kvantitativa artiklarna har 
valts att inkluderas då de visar behov av stöd för patienter med diabetes mellitus typ 2. 
Bedömning av artiklarnas vetenskaplighet gjordes enligt Carlsson och Eimans (2003) 
bedömningsmallar. Bedömningsmallarna finns som en kvalitativ, en kvantitativ och en mall 
för litteratursammanställning. Det var endast den kvalitativa och den kvantitativa mallen som 
användes för att granska artiklarna i föreliggande studie. Granskningen av mallarna utgörs av 
ett poängsystem, där mallarnas poäng visar artikelns vetenskaplighet. Över 80 % ger artikeln 
grad I, 70 - 80 % grad II och 60 - 70 % ger artikeln grad III. Bedömningen av artiklarna till 
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föreliggande studie resulterade i fyra artiklar som bedömdes vara grad I, fyra artiklar 
bedömdes till grad II. En av artiklarna var både kvalitativ och kvantitativ och bedömdes till 
grad I av den kvalitativa bedömningsmallen och till grad II av den kvantitativa 
bedömningsmallen. Den andra artikeln som var både kvalitativ och kvantitativ bedömdes vara 
grad I på båda bedömningsmallarna. Inga artiklar bedömdes enligt bedömningsmallen vara av 
grad III. Artiklarna lästes och bearbetades av båda författarna till föreliggande studie. 
Artiklarna fördelades lika mellan författarna till föreliggande studie och resultatdelen i 
artiklarna från sökningen i Cinahl översattes till svenska. Det gjordes för att få en större 
förståelse för artikelns budskap och att enklare kunna överföra resultatet till föreliggande 
studie. Artiklarna från sökningen i PubMed lästes av båda författarna. Resultatdelarna från 
båda sökningarna lästes igenom och den information som tillhörde liknande områden 
förenades och resulterade i områden som överensstämde med varandra. Av dessa områden 
utvecklades olika teman som användes som underrubriker i föreliggande studies resultatdel. 
För att tydliggöra det bearbetade materialet från sökningarna i Cinahl och PubMed gjordes en 
artikelöversikt över resultatartiklarna med rubrikerna publikationsår/land/databas, författare, 
titel, syfte, metod/urval, slutsats och vetenskaplig kvalitet, som presenteras i tabell III (Bilaga 
II).  
 

Resultat 
Patientens behov av information som stöd  
Patienter beskrev (Cooper, Booth & Gill, 2003; Naithani, Gulliford & Morgan, 2006; Peel, 
Parry, Douglas & Lawton, 2004) att de hade behov av stöd tidigt i sin sjukdomsdiagnos. 
Patienterna eftersökte tidig information (Peel, et al., 2004) eftersom de ansåg att 
informationen de fick vid sjukdomsdebuten var bristfällig. Vid bristfällig information 
(Cooper, et al., 2003; Peel, et al., 2004) kände några patienter att de var tvingade att klara sig 
på egen hand och att de då inte alltid upplevde situationen hanterbar. Det ansågs inte 
nödvändigtvis vara mycket information som behövdes (Peel, et al., 2004), men ändå så att 
patienterna kände stöd och kunde börja göra livsstilsförändringar. I motsats till de patienter 
som uppgav ett behov av tidig information fanns det patienter som ansåg sig ha tillräckligt 
med kunskap om sjukdomen att ytterligare information i det tidiga skedet var överflödigt. Det 
förekom även att patienter såg informationen som sunt förnuft. Patienterna ansåg att 
sjukvårdspersonalen behöver förbättra vården genom att låta patienterna få svar på sina frågor 
tidigt i skedet, helst direkt efter beskedet om sjukdomen. Behovet av stöd skulle enligt 
patienterna kunna förbättras genom att prata om det som kan ha betydelse för behandlingen 
(ibid.). Det var inte lika vanligt att patienterna eftersökte (Naithani, et al., 2006; Peel, et al., 
2004; Sturt, Hearnshaw, Barlow, Hainsworth & Whitlock, 2005) information om 
komplikationer redan vid sjukdomsdebuten som det var att vilja ha tidig information om 
livsstilsförändringar, men det förekom. Det var särskilt uppskattat (Naithani, et al., 2006) om 
patienterna fick träffa samma sjukvårdspersonal de första månaderna efter att diagnosen 
diabetes mellitus typ 2 ställts. Tack vare informationen om egenvård som patienterna fick av 
sjukvårdspersonal kunde patienter undvika komplikationer (Gimpel, et al., 2009; Sturt, et al., 
2005). Behovet av stöd uppfylldes genom den nya informationen som patienterna tog del av 
från sjukvårdspersonalen för att kunna hantera sin egenvård och på det sättet undvika (Sturt, 
et al., 2005) komplikationer. 
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Patientens behov av kunskap som stöd 
Patienter kunde sedan tidigare ha en del kunskaper om egenvård (Gimpel, et al., 2009) men 
kunde ändå ha ytterligare behov av stöd för kunskap om hur de skulle hantera sjukdomen 
diabetes mellitus typ 2. Känslan av att inte kunna sköta sin egenvård (Vég, Rosenqvist & 
Sarkadi, 2006) kunde vara svår att hantera. Den försämrade egenvården resulterade i sämre 
blodsockervärden, risk för att få komplikationer och patienter uttryckte en känsla av 
uppgivenhet. Egenkontroller av blodglukos (Batts, et al., 2001) var den främsta frågan om hur 
patienter prioriterade sitt behov av stöd. Patienterna efterfrågade kunskap om (Batts, et al., 
2001; Hayes, Bowman, Monahan, Marrero & McHorney, 2006; Sturt, et al., 2005) 
medicinering eftersom de (Hayes, et al., 2006; Sturt, et al., 2005) upplevde det svårt att sköta 
sin medicinering. De kände sig utsatta genom att inte kunna uttrycka sina viljor i samband 
med valet av administrationsform då de inte ansåg sig ha tillräckliga kunskaper om 
läkemedlets påverkan på sjukdomen, de kände inte stöd att få delta i beslutet om vilket 
läkemedel som var det lämpligaste samt (Sturt, et al., 2005) hur mycket läkemedel som skulle 
tas vid varje tillfälle och när medicinen borde tas. Det fanns ett utbrett behov av att få stöd 
genom detaljerade instruktioner (Batts, et al., 2001; Gimpel, et al., 2009) om vilken kost som 
(Gimpel, et al., 2009) kunde bytas ut för att minska de begär som kunde uppstå för patienter 
med diabetes mellitus typ 2. Behovet inkluderade även vilken mat som borde undvikas och de 
följder som kunde uppstå av att äta det som inte var rekommenderat av sjukvårdspersonalen. I 
jämförelse med kvinnor (Batts, et al., 2001) prioriterade männen att äta hälsosam mat mer 
regelbundet. Det behov av kunskap som uttrycktes angående motion (Gimpel, et al., 2009) var 
att få exempel på de olika tillvägagångssätt som innefattar hur patienterna skulle kunna 
motionera för att nå hälsa och ett förbättrat sjukdomstillstånd. Det framkom en skillnad 
mellan män och kvinnor (Batts, et al., 2001) där kvinnorna i jämförelse med männen var mer 
angelägna om att prioritera fysisk aktivitet. 
 

Patientens behov av undervisning som stöd  
Patienter insåg efterhand hur allvarlig sjukdomen diabetes mellitus typ 2 var (Cooper, et al., 
2003). Det framkom ett behov av att få stöd genom utbildning i ett tidigare skede. Patienter 
uttryckte (Batts, et al., 2001; Gimpel, et al., 2009; Sturt, et al., 2005; Vég, et al., 2006) ett 
behov av stöd i form av undervisning om egenvård. Ett särskilt behov av att få stöd med 
planering och målsättning (Sturt, et al., 2005; Vég, et al., 2006) av egenvård eftersöktes. 
Stödet önskades (Sturt, et al, 2005) bestå av att få hjälp med att planera långsiktigt eller 
kortsiktigt för den individuella egenvården genom att sätta upp mål för behandlingen. Mål 
som sattes upp (Vég, et al., 2006) behövde inte alltid innebära en förändring för att hålla en 
balanserad blodglukosnivå. Patienter som hade kontroll över sin blodglukosnivå uppgav att de 
ändå ville sätta upp mål i förebyggande syfte, som ett steg i att bevara kontrollen över sin 
hälsa. Patienter förklarade att det (Sturt, et al., 2005) även fanns ett behov av att få stöd 
genom att delta i kurser såsom matlagning och träning. Att träffa andra personer i sin 
omgivning med samma sjukdom i gruppträffar uttrycktes (Cooper, et al., 2003; Phillips, 2007; 
Vég, et al., 2006) också vara ett behov av stöd som patienter efterfrågade. Det ansågs vara 
stödjande, då patienter bytte erfarenheter med varandra. Patienter tyckte att gruppstöd där 
(Cooper, et al. 2003) patienter med samma diagnos träffas i gemenskap där patienter upplever 
förståelse och acceptans för varandra leder till en lärorik miljö. Deltagarna lärde av varandras 
erfarenheter och stärktes själva genom att ta del av andras problem och hur problemen går att 
lösa, vilket kunde göra det något enklare att leva med diabetes mellitus typ 2.   
 



  

9 
 

Patientens behov av socialt stöd 
Patienter uttryckte ett behov av att få stöd från närstående (Göz, Karaoz, Goz, Ekiz & Cetin, 
2007; Phillips, 2007; Vég, et al., 2006), även stöd (Phillips, 2007) från arbetskamrater ansågs 
vara betydelsefullt. Arbetskamrater som hade samma sjukdom som patienten upplevdes vara 
ett stöd då de kunde utbyta erfarenheter om sjukdomen diabetes mellitus typ 2 med varandra. 
Det sociala stödet sågs ha betydelse för patienters livskvalitet (Göz, et al., 2007). Patienter 
som visade sig ha mindre upplevt socialt stöd sågs ha en sämre fysisk funktion och 
känslomässigt välmående. Patienter hade därför ett behov av mer socialt stöd för att få en 
ökad livskvalitet. Patienter som upplevde socialt stöd anpassade sig bättre till sjukdomen 
diabetes mellitus typ 2. De upplevde sig även mindre osäkra i sin hantering av sjukdomen och 
uppvisade en kontroll och följsamhet av sjukdomen (ibid.). De patienter som upplevde att 
deras behov av stöd (Vég, et al., 2006) förverkligades visade en sänkning i HbA1c, till 
skillnad från de patienter som upplevde sitt behov av stöd som bristfälligt. 
 

Patientens behov av stöd från sjukvårdspersonal 
Patienter beskrev hur kontakten mellan (Cooper, et al., 2003; Naithani, et al., 2006) patienter 
och sjukvårdspersonal kan förbättras genom att (Cooper, et al., 2003) sjukvårdspersonalen 
visar empati och intresse, medkänsla och integritet som bidrar till ett ökat förtroende mellan 
sjukvårdspersonal och patienterna (Naithani, et al., 2006) och hur värdefullt det var att denna 
relation underhålls. Patienter ville träffa sjukvårdspersonal som visade (Cooper, et al., 2003) 
expertis, respektfullhet, tålmodighet och engagemang. Patienterna uppskattade när 
sjukvårdspersonalen (Naithani, et al., 2006) visste vilka de var och hade kunskap om deras 
situation. De behövde då inte upprepa allt om sig själva efter varje gång utan behandlingen 
kunde ta vid där den slutade gången innan. Patienterna ansåg sig vara i behov av (Vég, et al., 
2006) sjukvårdspersonal som kunde stödja dem genom att vägleda i rätt riktning. Det 
beskrevs en skillnad mellan hur vården uppfattades beroende av vilken verksamhet 
patienterna tillhörde (Naithani, et al., 2006). De patienter som fick sjukhusvård via 
diabeteskliniken kände inte alltid att de var unika i relationen med sjukvårdspersonalen då 
personalstyrkan varierade mellan besökstillfällena. Däremot de som hade en egen läkare eller 
fick hjälp via primärvården upplevde att sjukvårdspersonalen visste vilka de var och kände till 
deras situation. Det ansågs vara värdefullt om sjukvårdspersonalen även såg personen bakom 
sjukdomen och att de fick sina behov av stöd tillfredställda för hela sin livssituation. 
Patienterna ville vara involverade i sin vård. De efterlyste tid i mötet och att 
sjukvårdspersonalen lyssnade till patienten, ställde frågor och gav förklaringar. Det sågs även 
betydelsefullt om relationen till sjukvårdpersonalen var av den art patienten önskade för att 
kunna ta till sig de råd som gavs och på så sätt kunna bygga upp självförtroendet (ibid.). 
Moraliskt stöd från (Gimpel, et al., 2009) sjukvårdspersonalen visade sig kunna leda till ett 
bättre självförtroende hos patienten. Det framkom att patienter var i behov av stöd där 
sjuksköterskan (Cooper, et al., 2003; Naithani, et al., 2006) var genuint intresserad av 
patienten och verkligen ägnade tid och inte sköt upp deras frågor utan genast svarade 
detaljrikt. Patienterna visste att (Naithani, et al., 2006) sjukvårdspersonalen ofta var stressade 
men uppskattade om de inte visade att de var det. Patienter ville träffa sjukvårdspersonal där 
de upplevde en bra relation, kunde öppna sig och tala om emotionella frågor. Det spelade 
ingen roll vad det handlade om, det väsentliga var känslan av att kunna få tala om problemen 
och att inte vara rädd för att ställa frågor.  
 
Om inte patienterna upplevde (Naithani, et al., 2006) relationen till sjukvårdspersonalen som 
fullgod kunde patienterna komma att tvivla på sjukvårdspersonalens kompetens. Det fanns ett 
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behov av att om möjligt minska känslan av frustration av att inte ha kontroll över sin diabetes 
mellitus typ 2 (Phillips, 2007). Antingen upplevde patienten att allt arbete för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå uppmuntrades av sjukvårdspersonalen eller så var känslan 
tvärtom då patienten upplevde att sjukvårdspersonalen såg patientens blodsockerkontroll som 
ett misslyckande och det fick då motsatt effekt för patienten. Vid förändringar i 
medicineringen kunde patienterna se (Hayes, et al., 2006; Phillips, 2007; Vég, et al., 2006) ett 
bristande stöd från läkarna, vilket kunde resultera (Vég, et al., 2006) i en uttryckt önskan om 
att få träffa en alternativ läkare för att få sitt behov av stöd uppfyllt. Det var inte ovanligt att 
patienterna (Phillips, 2007) skickades från läkaren vidare till sjuksköterskan för att de skulle 
få den hjälp och det stöd som de var i behov av. Patienter upplevde att sjukvårdspersonalen 
(Cooper, et al., 2003) emellanåt uppvisade bristande kunskap om diabetes mellitus typ 2 
gentemot patienter som stärkt sin kunskap genom utbildning. Samarbetet hade då brustit på 
grund av att inte all sjukvårdspersonal uppskattat denna omvända maktbalans. Det visades att 
patienter efter att ha levt med sjukdomen (Phillips, 2007) ett tag eller studerat litteratur hade 
så mycket kunskap att de ansåg sig veta mer om sjukdomen diabetes mellitus typ 2 än 
sjukvårdspersonalen. 
 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Resultatartiklarna som sammanställdes i litteraturstudien söktes i databaserna Cinahl och 
PubMed. Både Cinahl och PubMed är omvårdnadsinriktade databaser (Willman, Stoltz & 
Bathzevani, 2006). Cinahl innehar 390 tidskrifter som belyser omvårdnad. Artiklarna som 
eftersöks går att finna ända från 1983. PubMed har 550 tidskrifter som belyser omvårdnad 
(Högskolan i Halmstad, u.å.). Artiklar finns att hämta ända från 1950-talet. Eftersom syftet 
med litteraturstudien var att undersöka hur patienter med diabetes mellitus typ 2 beskriver sitt 
behov av stöd sågs det vara relevant att använda omvårdnadsinriktade databaser. Den första 
sökningen, pilotsökningen som uppskattade hur många artiklar som fanns i det valda ämnet 
kom senare att upprepas som en definitiv sökning i databasen Cinahl. De slutligen valda 
sökorden i databaserna Cinahl och PubMed var Diabetes mellitus, Diabetes mellitus type 2, 
needs, support och social support. De valdes då de svarade till syftet. Förutom dessa 
sökningar i Cinahl och Pubmed gjordes sökningar som inte inkluderade sökordet needs och 
därför kom sökningarna att uteslutas. Den sista sökningen i PubMed gjordes därför i ett senare 
skede i processen. På grund av detta uppstod en diskussion om syftet till denna litteraturstudie 
skulle ändras eller om en ny sökning skulle genomföras. Valet föll på att göra en ny sökning, 
vilket motiverades av att fler och mer tillförlitliga resultatartiklar då skulle inkluderas i 
studien. Den sista sökningen i databasen PubMed gjordes utifrån diabetes mellitus type 2 för 
att här begränsa utbudet av diabetes mellitus. Sökordet Support valdes i denna sökning att 
ändras till Social Support då det framkommit under arbetets gång och setts både i artiklar och 
i tidigare sökningar. Sökordet Needs användes för att inkludera sökningar utifrån patientens 
behov. Valet att endast genomföra sökningarna i fritext beror på att sökning med MeSH-
termer gav för få resultat när sökningen kompletterades med sökordet Needs. De valda 
inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska för att det skulle vara 
enklare att läsa dem, trots det valdes att översätta artiklarna från sökningen i Cinahl till 
svenska för att få en ännu större förståelse för budskapet i artikelns resultat. Artiklarna 
begränsades till att vara 10 år gamla för att få så stort utbud som möjligt men att de ändå 
skulle vara av relativt ny kvalitet. De slutliga resultatartiklarna var publicerade mellan 2001-
2009. Tre av artiklarna var publicerade före år 2004, de resterande sju efter år 2005. Det kan 
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ses som en svaghet att sökningen i Cinahl inte är begränsad till diabetes mellitus typ 2 som är 
en del av syftet, det bör dock noteras att endast de artiklar, som kunnat fastställas handla om 
typ 2 har använts i denna litteraturstudie. Valet att inte använda sökordet patient kan ses som 
en svaghet. Däremot har endast artiklar utifrån patientens perspektiv använts till föreliggande 
studiens resultat del. Sökorden behov och stöd användes var för sig eftersom det i databasen 
Cinahl var det enda alternativet i fritext. Det är tänkbart att det hade varit möjligt i databasen 
PubMed, men eftersom det inte undersöktes, kan det ses som en svaghet i litteraturstudien. 
Tillgängligt abstrakt valdes för att tydliggöra artikelns vetenskaplighet. Exklusionskriterier 
utgjordes av föräldrar till barn som har diabetes mellitus, barn och ungdomar med diabetes 
mellitus. Not gestation användes i Cinahl för att exkludera kvinnor med graviditetsdiabetes, 
likväl sorterades alla artiklar som berörde detta ämne bort i sökningen som gjordes i 
databasen PubMed. Sjuksköterskeperspektivet uteslöts, det framkommer dock (Hayes, et al., 
2006) att en deltagare i studien var sjuksköterska men var inkluderad i studien som patient. 
Sjukdomar exempelvis astma och cancersjukdomar, där inte något samband sågs mellan 
sjukdomen och diabetes mellitus exkluderades. Den begränsningen kunde dock inte göras för 
de komplikationer som medför diabetes mellitus eftersom flertalet patienter i studierna (Batts, 
et al., 2001; Cooper, et al., 2003; Hayes, et al., 2006; Gimpel, et al., 2009) har drabbats av 
komorbiditet. Det slutliga antalet artiklar från databasen PubMed och Cinahl blev 10 stycken. 
Det ses som en styrka att alla utom ett abstrakt lästes för att inte gå miste om relevanta 
artiklar. Det abstrakt som inte lästes var en dubblett från de 19 artiklar som utvanns från 
sökningen i databasen Cinahl. 
 
De sex kvalitativa artiklarna tillåter att patienten är beskrivande och uttrycker sina känslor i 
studiens resultatdel. I flertalet artiklar förekom intervjuer. Det ses som en styrka i 
föreliggande studie då syftet var att undersöka hur patienter med diabetes mellitus typ 2 
beskriver sitt behov av stöd. De två kvantitativa artiklarna ses inte vara en svaghet i artikeln 
trots att de inte är beskrivande artiklar. De ses som en styrka då de visar behov av stöd från en 
större patientgrupp. I de två artiklarna som både var kvalitativa och kvantitativa har den 
största delen av informationen tagits ur den kvalitativa delen. Det för att den mer utförligt 
beskriver patientens behov av stöd. Genusperspektivet är något ojämnt fördelat i 
resultatartiklarna, men överlag så är det sex artiklar som inkluderar flest kvinnor (Batts, et al., 
2001; Hayes, et al., 2006; Gimpel, et al., 2009; Göz, et al., 2007; Peel, et al., 2004; Vég, et al., 
2006), tre artiklar där majoriteten är män (Cooper, et al., 2003; Naithani, et al., 2006; Sturt, et 
al., 2005) och en artikel som har lika många kvinnor som män (Phillips, 2007) i sitt resultat. 
Totalt ingår det 53 % kvinnor och 47 % män i de 10 studierna, vilket ger en majoritet av 
kvinnor på endast 6 %. Tre artiklar kommer från USA, fyra från England, en från Skottland, 
en från Turkiet och en från Sverige. Det ger ett resultat ur ett västerländskt perspektiv. Trots 
det ses flertalet artiklar vara svåra att tillämpa i svensk sjukvård då samhället och sjukvården 
ser olika ut i dessa länder. Sju artiklar nämner etnicitet bland deltagarna och det framkommer 
en majoritet av kaukasier (caucasians), men även latinamerikaner, afroamerikaner och asiater 
deltog i studierna vilket ses som en styrka då mångfald av etnicitet framkommer. 
 
Det ses även som en styrka i litteraturstudien att båda författarna har läst alla artiklar och 
översatt alla artiklar från sökningen i Cinahl, det visar att materialet till en stor del är 
välbearbetat. Det skulle kunna ses vara en svaghet att sökningen i PubMed gjordes sent i 
processen, men bör hellre ses som en styrka eftersom artiklarna trots den sena sökningen har 
bearbetats vid ett flertal tillfällen av båda författarna till föreliggande studie. Resultatet av de 
tio artiklar som valdes att användas i litteraturstudiens resultatdel sorterades efter relevans för 
syftet i olika områden för att se ett samband mellan artiklarna. Med hjälp av områdena 
framkom teman som utgjorde resultatet. 
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Resultatdiskussion 

Resultatet av denna litteraturstudie baseras på 10 artiklar som granskades med hjälp av 
Carlsson och Eimans (2003) bedömningsmallar, en kvalitativ och en kvantitativ mall. 
Litteraturstudiens syfte var att undersöka hur patienter med diabetes mellitus typ 2 beskriver 
sitt behov av stöd. De artiklar som ansågs stämma överens med syftet klassificerades efter 
kvalitet där låg kvalitet angavs som grad III och hög kvalitet avsåg grad I. Artiklarna 
granskades och bedömdes dels enskilt av båda författarna till föreliggande studie oberoende 
av varandra och dels gemensamt. Genom att jämföra och diskutera vid ett flertal tillfällen 
kunde en så rättvis bedömning som möjligt göras. Artiklarna skulle vara vetenskapliga och 
genom granskningen bedömdes artiklarna vara grad I och II. Artiklarna som graderades till 
grad II inkluderades i studien eftersom de alla behandlade patienters behov av stöd. Alla 
artiklar belyste etiska aspekter vilket kan ses som en styrka i arbetet. Tre av artiklarna 
redovisar ett bortfall på > 20 % vilket kan ses som en svaghet i litteraturstudien. I en artikel 
har inte det stora bortfallet någon betydelse för studien. Den kvalitativa artikeln (Sturt, et al., 
2005) inkluderar 23 deltagare efter bortfallet på 47,8 %. Det ses vara ett bra deltagarantal 
eftersom artikeln är kvalitativ. Angående en artikel (Cooper, et al., 2003) som är både 
kvalitativ och kvantitativ ses inget problem med bortfallet (60 %) för den kvalitativa delen då 
deltagarantalet var 89 personer, däremot för den kvantitativa delen kan deltagarantalet ses 
vara något lågt. Det bör nämnas att det resultat som har bidragit till föreliggande studie 
kommer från den kvalitativa delen av artikelns resultat. För en annan artikel (Vég, et al., 
2006) som var både kvalitativ och kvantitativ har ett bortfall tolkats till 23 % vilket inte ses ha 
någon betydelse för vare sig den kvalitativa eller kvantitativa delen då det ingick 183 personer 
i studien. Tre artiklar har ett bortfall på mellan 5 och 20 %.  Den ena (Naithani, et al., 2006) 
redovisar ett bortfall på 16 %. Deltagarantalet var totalt 25 personer. Den andra (Gimpel, et 
al., 2009) visar ett bortfall på 15 % med ett deltagarantal på 24 personer. Den tredje artikeln 
(Hayes, et al., 2006) inkluderar 138 deltagare efter bortfallet på 19,8 %. Det ses i alla artiklar 
vara ett lämpligt deltagarantal för kvalitativa studier. De övriga artiklarna (Batts, et al., 2001; 
Göz, et al., 2007; Peel, et al., 2004; Phillips, 2007) redovisar inget bortfall. De 10 artiklarna 
redovisar tillsammans ett genomsnittligt bortfall på ≈ 18 %. I fyra artiklar (Cooper, et al., 
2003; Naithani, et al., 2006; Peel, et al., 2004; Sturt, et al., 2005) förekommer det referenser i 
resultatdelen vilket kan ses som en svaghet för arbetet. Men det behöver inte nödvändigtvis 
vara en svaghet utan skulle kunna ses som en styrka eftersom referenserna tycks styrka 
resultatet genom att redovisa studier som kommit fram till samma resultat. De artiklar med 
referenser i resultatet har inkluderats då referenstexten inte använts till föreliggande studie 
och att det då inte anses ha någon påverkan på föreliggande studies resultat. En artikel 
(Cooper, et al., 2003) som har mycket referenser i resultatet har fått avdrag i bedömningen 
under granskningsarbetet.  
 
Resultatet som belyser hur stort behov av stöd patienter uppger sig ha av tidig information 
(Cooper, et al., 2003; Naithani, et al., 2006; Peel, et al., 2004) styrks av flera artiklar vilket 
utgör vikten av att sjukvårdspersonal tillhandahåller information i det tidiga skedet av 
sjukdomen diabetes mellitus typ 2. Svensk sjuksköterskeföreningen [SSF] (2007) nämner i 
ICN:S etiska kod att sjuksköterskan är skyldig att hjälpa patienter till förbättrad sjukdom 
genom att ge information. Informationen kan dock ges individuellt eftersom det framkommit 
att (Peel, et al., 2004) information kan ses vara onödig eftersom en del patienter redan känner 
till det som sjukvårdspersonalen informerar om. När sjuksköterskan informerar (Granit & 
Hjalmarsson, 2006) patienten skulle sjuksköterskan kunna vara observant och lyssna till 
patienten, vara närvarande i stunden och uppmärksam på patientens signaler för att få en 
förståelse av vad patienten säger och egentligen menar med det som sägs. Tid är väsentligt 
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(Socialstyrelsen, 2010b) informationen måste få ta tid och behöver även upprepas, förtydligas 
och följas upp efter hand. 
 
Patienterna uttryckte ett behov av att få stöd för att övervinna sin sjukdomssituation genom att 
få mer kunskap om sin medicinering (Batts, et al., 2001; Hayes, et al., 2006; Sturt, et al., 
2005) men även om kost och motion (Batts, et al., 2001; Gimpel, et al., 2009). Den ena av 
dessa artiklar (Hayes, et al., 2006) fokuserar till största delen på följsamhet i samband med 
medicinering. Patienterna önskar att de hade större inflytande i sin vård genom att få vara mer 
delaktiga i vården. Det kan visa på en skev fördelning av artiklarna att artikeln övervägande 
belyser medicinering. Litteraturstudien innehåller ytterligare en resultatartikel (Phillips, 2007) 
som handlar om övergången mellan tablettbehandling och insulin, det är emellertid så att 
patienter inte bara uttrycker medicinering i artikeln utan även känslor som tydligt framträder. 
Artiklarna har valts att inkluderas eftersom de anses svara till syftet där patienternas behov av 
stöd beskrivs. Precis som patienter önskar så bedömer Socialstyrelsen (2009b) att patienterna 
behöver stöd i kunskap med inriktning på hälsosamma kostvanor.  Energiintaget behöver 
minskas, fiberintaget ökas och kosten rekommenderas inte överstiga 30 % fettinnehåll.  Det är 
även av betydelse att öka motionen för patienter med diabetes mellitus typ 2. 
Rekommendationerna för motion (Mulder, 2008) beskrivs som lågintensiv och långvarig men 
även som (Socialstyrelsen 2009b) medelintensiv med en daglig motionstid på över 30 minuter 
eller att motionera 150 minuter på en vecka. Det har visat sig att kunskap (Escudero-
Carretero, Prieto-Rodríguez, Fernández-Fernández och March-Cerda, 2007) utvecklas 
efterhand, oftast under många år och det är hjälpen från sjukvårdpersonal och det material 
som patienterna själva införskaffat som anses bidra till patienternas kunskap. 
 
Utbildning anses (Batts, et al., 2001; Gimpel, et al., 2009; Sturt, et al., 2005; Vég, et al., 2006) 
vara betydelsefullt för patienterna på flera sätt. Patienter har ett behov av att få stöd för att lära 
sig hur de lämpligast motionerar och äter hälsosam kost. Det beskrivs av Statens beredning 
för medicinsk utvärdering (SBU, 2009) vilken relevans stöd har för patienterna, där utbildning 
ses som väsentligt. Det beskrivs även (SBU, 2009; Socialstyrelsen, 2010b) hur betydelsefullt 
det är med välutbildad sjukvårdspersonal. Det har visat sig att motiverande samtal som 
tidigare förespråkades i diabetesbehandlingen inte har den effekten på patientens livskvalitet 
eller sänkning av HbA1c som tidigare förmodats, vilket ses bero på sjukvårdspersonalens 
bristande pedagogiska kompetens. Däremot har empowerment (Socialstyrelsen, 2010b) 
använts i diabetesvården mer på senare tid. Patienten skall om möjligt vara delaktig i sin vård 
vilket kan stärkas genom att patienten har kunskaper om att hantera sin egenvård. Det är en 
betydelsefull del i omvårdnaden där sjukvårdspersonalen har uppdraget att stödja, ge råd och 
utbilda patienten för att patienten skall kunna vara delaktig i sin vård och lära sig att hantera 
de olika beslut som dagligen uppkommer och patienten kan då ha en tydligare kontroll över 
sin sjukdom.  Det ses vara av betydelse att sätta upp mål för patienten. Det rekommenderas 
(Socialstyrelsen, 2010a) att målen planeras tillsammans, patient och sjukvårdspersonal, för att 
förbättra egenvården. Ett behov av att få stöd genom gruppträffar (Cooper, et al., 2003; 
Phillips, 2007; Vég, et al., 2006) sågs i flera studier. Gruppmöten (Cooper, et al., 2003) då 
patienterna träffade andra med diabetes mellitus typ 2 uppskattades som stöd på grund av 
andra deltagares förståelse. I Danmark har det (Sundhetsstyrelsen, 2009) framkommit positiva 
konsekvenser av utbildning i grupp såsom förbättrad blodglukoskontroll, ökad empowerment, 
ökad belåtenhet och kunskap om diabetes mellitus typ 2 och dess behandling. Statens 
beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2009) har även de konstaterat fördelar med att 
bedriva grupputbildningar vilket har medfört en kraftig sänkning av HbA1c efter 1–2 år. Trots 
det förklarade Torres, Rozemberg, Amaral och Bodstein (2010) att sjukvårdspersonalen ansåg 
att gruppmöten borde bli bättre och att motivationen och planeringen från 
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sjukvårdspersonalens sida kunde förhöjas. Sjukvårdspersonal förklarar att de inte alltid 
upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att tillgodose patienternas behov av stöd, vilket 
medför att de själva anser att de borde få bättre utbildningsmöjligheter i form av pedagogiska 
metoder för att kunna förmedla tillfredställande ämnen som patienterna själva bestämt. Det 
behövs för att höja kvaliteten som i detta fall är gruppträffar. Det beskrivs om hur (Sörman, 
2006) sjuksköterskan kan planera utanför det ordinära. Det ges förslag om att lägga 
undervisningstiden utanför sjukhuset. Det skulle kunna ske genom fältstudier, där 
sjuksköterskan ihop med patienten bedriver undervisningen utomhus, under en promenad. En 
möjlighet är att gå och handla tillsammans. Aktiviteter kan även utföras tillsammans genom 
att laga mat ihop och samtidigt bedriva undervisning (ibid.). Sjukvårdspersonalen (Torres, et 
al. 2010) kan även möta patienten i samhället genom att förflytta sig från sjukhusets lokaler 
till en kyrka eller ett äldreboende. 
 
Det ses finnas ett behov av stöd från (Göz, et al., 2007; Phillips, 2007; Vég, et al., 2006) 
närstående och vänner. En del patienter (Gleeson-Krieg, et al., 2002) förväntar sig att familjen 
skall ställa upp och hjälpa till med sysslor de själva har svårigheter att utföra. Närstående 
(Socialstyrelsen, 2005) kan få möjlighet att vara delaktighet i patientens vård, då närstående 
kan vara ett stöd i patienters liv. Det kan därför vara bra för både patienten och sjuksköterskan 
att involvera de närstående i vården. Det rekommenderas (Socialstyrelsen, 2010b) att 
sjukvårdspersonal uppmuntrar patienter till att ha med sig frågor eller att en anhörig följer 
med och lyssnar samt har möjlighet att ställa frågor till sjukvårdspersonalen. 
 
Patienter beskriver att de (Cooper, et al., 2003; Naithani, et al., 2006) behöver stöd av 
sjukvårdspersonalen så att de stärks i sin situation för att öka självförtroendet vilket kan bidra 
till bättre sjukdomskontroll. Patienter har önskemål om att sjukvårdspersonalen skall vara så 
involverade i deras situation att de ser patienten bakom sjukdomen och inte enbart prover, 
värden och teknisk apparatur (Escudero-Carretero, et al., 2007). Det skall även finnas 
utrymme för att prata om de föreskrifter angående egenvården som patienterna får av 
sjukvårdspersonalen. Detta skall ske på ett inbjudande sätt som gör att patienten känner sig 
öppen för att ställa frågor och få ett svar på ett sådant sätt att de återigen vågar ställa fler 
frågor. Möts patienten av vad de anser en sträng och alldeles för bestämd sjukvårdspersonal, 
kan det resultera i att patienten inte vågar yttra sina tankar mer, vilket kan leda till försämrad 
egenvård (ibid.). Det kan ombesörjas genom att förhindra negativism och genom att 
sjukvårdspersonalen skapar en relation istället för att vara dömande (de Alba Garcia, et al., 
2007). Upplever patienten sig trängd, kan det bidra till en hotande situation som patienten 
själv vill undvika. Det kan resultera i en blockering som gör det svårt för patienten att ta till 
sig information. Sjukvårdspersonal som ägnar sig tid åt patienterna (Naithani, et al., 2006) 
uppskattas, mer tid för patienterna var även önskvärt från sjukvårdspersonalens sida (Torres, 
et al., 2010). Tidsbristen finns på de flesta inrättningar och kan vara svårt att förändra, men 
det ses vara till fördel att medvetandegöra frågan och sträva efter att minimera lidande för 
patienten.  
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Konklusion 
I litteraturstudien framkom att patienter med diabetes mellitus typ 2 har behov av stöd i olika 
former och att de ibland värderade samma typ av stöd olika. En del patienter beskrev att de 
hade behov av stöd i form av att få information tidigt i sin sjukdomsdiagnos, medan andra 
ansåg att information i ett tidigt skede var överflödig. Patienter framförde att de önskade 
information så att de kunde känna stöd för att kunna genomföra livsstilsförändringar. Några 
önskade information om komplikationer vid sjukdomsdebuten och poängterade vikten av att 
ha kontakt med samma sjukvårdspersonal. Genom att få information om egenvård beskrev 
patienter att de kunde undvika komplikationer. Det framkom även att det fanns ett behov av 
att få stöd genom utbildning, särskilt om planering och målsättning av egenvård. Att träffa 
andra personer på kurs eller på en gruppträff beskrevs också som ett behov som patienter 
efterfrågade. Genom att träffa andra med samma sjukdom lärde sig deltagarna av varandras 
erfarenheter och stärkte sig själva. Det framkom att patienter efterfrågade kunskap om 
egenkontroller av blodglukos som stöd. Även kunskap om medicinering, kost och motion 
efterfrågades. Socialt stöd från exempelvis närstående eller arbetskamrater visade sig ha 
betydelse för patienters livskvalitet. Ett samband mellan sämre fysisk funktion, känslomässigt 
välmående och mindre upplevt socialt stöd framkom. Vidare ansåg patienter sig vara i behov 
av sjukvårdspersonal som kunde vägleda dem i rätt riktning och de efterfrågade ett ökat 
förtroende mellan sjukvårdspersonal och vårdtagare. De efterlyste även mer tid med 
sjukvårdspersonalen och att personalen lyssnade, ställde frågor och gav förklaringar. Det 
fanns patienter som tyckte att sjukvårdspersonalen var uppmuntrande. Det framkom även att 
patienter kunde uppleva sig som misslyckade av sjukvårdspersonalen om inte 
blodsockerkontrollen uppnådde en jämn nivå. 
 

Implikation 
Att diskutera behov av stöd är relevant eftersom det framkom att patienter ansåg att stödet 
från sjukvårdspersonal borde förbättras. Då kraven på sjukvårdspersonalen, från patienternas 
sida även handlade om att personalen skulle visa mer tålamod, engagemang och respekt, kan 
det vara lämpligt för hälso- och sjukvårdpersonal att självkritiskt reflektera över sitt 
bemötande av patienter och närstående. Personalen skulle även mer aktivt kunna efterhöra 
patienternas syn på sin vård genom att be patienter att lämna in anonyma utvärderingar, gärna 
med förslag på önskade förbättringar. Informationsblad skulle kunna finnas tillgängligt som 
uppger webbplatser och hänvisning till uppdaterad litteratur, likaså telefonnummer för 
tillgång att vid behov kontakta sjukvårdspersonal. Det föreslås att gruppverksamheter 
utvecklas och att i samtal med patienten diskutera hur det är möjligt att hantera eventuella 
motgångar. För att utveckla den svenska diabetesvården vore det intressant med fler studier i 
Sverige som undersöker patienternas behov av stöd och hur de upplever att deras behov blir 
bemötta i dagens sjukvård. Det för att få tillgång till forskning som är applicerbart till det 
specifika landets kultur. Även om det finns fördelar med en globalt representerad studie som 
denna litteraturstudie är det svårt att se på resultatet utifrån ett nationellt perspektiv och till 
exempel upptäcka brister inom ett särskilt lands specifika diabetesvård. 
Sjuksköterskeutbildningen skulle kunna vidareutvecklas för att tydligare innefatta behov av 
stöd för patienter med diabetes mellitus typ 2. Det skulle kunna medföra att blivande 
sjuksköterskor kan tillföra vårdverksamheten bättre stöd till patienter utifrån patientens behov.  
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Databas Datum Sökord/Limits Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Urval 1 Urval 2 

Cinahl 101112 Diabetes mellitus and Support and Needs not 
Gestation Limits - Abstract Available; 
Published Date from: 20000101-20101231; 
English Language; Research Article  

84 84 19 4 

PubMed 101229 Diabetes mellitus type 2 (fritext) 
Social Support (fritext) 
Needs (fritext) 
Limits – Abstract; Published in the last 10 
years; English 

52 51 22 6 

  Totalt antal artiklar: 136 135 41 10 
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Tabell 3. Artikelöversikt       
Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskap 
Ligkvalitet 

2001 
USA 
PubMed 
 

Batts, M.L., 
Gary, T.L., 
Huss, K., Hill, 
M.N., Bone, 
L., & 
Brancati, F.L. 
 

Patient 
priorities and 
needs for 
diabetes care 
among urban 
African 
American 
adults. 
 

Syftet för denna 
studie var framställd 
för att fastställa 
diabetesvårdens 
prioriteringar och 
behov i en grupp 
vuxna stadsboende 
afro-amerikaner med 
diabetes mellitus typ 
2. 
 

Till denna kvantitativa 
tvärsnittstudie som pågick 
under två år har ett urval på 
119 patienter med diabetes 
mellitus typ 2 valts ut genom 
att tre av fyra grupper tagits 
ur en randomiserad Project 
Sugar kontrollerad studie 
med ett deltagarantal på 186 
patienter. Urvalet består av 
75 % kvinnor och 25 % 
män. Deltagarna rankade 
sina 3 prioriteringar vad 
gäller diabetesvård. 
Analysen utfördes med hjälp 
av STATA® statistical 
software, release 5,0. 
Inget bortfall. 
 
 

Det framkom att patienter 
efterfrågade kunskap och uttryckte ett 
behov av stöd i form av undervisning 
om egenvård. Den främsta frågan om 
hur patienter prioriterade sitt behov 
av stöd berörde egenkontroller av 
blodglukos. Studien visade också att 
kvinnor prioriterade fysisk aktivitet 
framför att äta hälsosam kost medan 
männen prioriterade hälsosam kost 
framför fysisk aktivitet. 
 
 

Grad I 
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Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2003 
England 
Cinahl 

Cooper, 
H.C., Booth, 
K., Gill, G 

Patients’ 
perspective on 
diabetes health 
care education. 

Denna studie 
fokuserar på 
patienternas 
perspektiv om hur de 
värderar 
interventionen. 
 

Kvalitativ och kvantitativ 
studie med 10 fokusgrupper.  
89 personer deltog vilket var 
40 % av totalt antal 
tillfrågade.  
N=89, 51 män (57 %) och 
38 (43 %) kvinnor.  
Bortfall 60 %. Genom ett 
slumpmässigt urval 
avgjordes om deltagarna 
hamnade i testgruppen eller 
kontrollgruppen. En semi-
strukturerad ansats 
användes. 
 
 
 
 
 

I studien framkom att patienter hade 
behov av stöd tidigt i sin 
sjukdomsdiagnos. Patienter 
efterfrågade ett behov av att få träffa 
andra personer i sin omgivning med 
samma sjukdom i gruppträffar. 
Studien visade också att patienter 
beskrev att kommunikationen mellan 
vårdtagare och vårdgivare kan 
förbättras. Det framkom att patienter 
var i behov av stöd där 
sjuksköterskan verkligen var 
intresserad av patienten och ägnade 
tid åt patienten. Slutligen framhöll 
studien att patienter som genomgått 
utbildning om sin sjukdom ibland 
upplevde att sjukvårdspersonalen 
hade bristande kunskap. 

Grad  
I - Kvalitativ 
II-  Kvantitativ 
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Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2009 
USA 
PubMed 

Gimpel, N., 
Marcee, A., 
Kennedy, 
K., Walton, 
J., Lee, S., & 
DeHaven, 
M.J. 

Patient 
Perceptions of 
Community-
Based 
Coordination 
System 

Syftet var att avgöra 
deltagarnas 
uppfattning om 
Community health 
workers (CHW) 
effektivitet och 
deltagarnas förmåga 
att själva klara av 
sina behov. I och med 
detta syfte framkom 
diabetes typ 2 
patienters behov av 
stöd. 
 

Kvalitativ studie med fyra 
fokusgrupper. 
Semistrukturerade intervjuer 
genomfördes. 
N=24, 15 % bortfall. 
15 (78,9 %) kvinnor och tre 
(15,8 %) män (databasen 
som registrerade deltagarnas 
egenskaper var endast 
tillgängligt för 18 personer)     
Intervjuerna bandades och 
transkriberade. 
 
 

Studien visade att patienter har ett 
behov av att få kunskap om egenvård, 
att ta hand sig själv så att det inte 
leder till komplikationer. Patienter 
utryckte även ett behov av att få stöd 
genom detaljerade instruktioner om 
kost och motion. 
 

Grad  II 

2005 
Turkiet 
PubMed 

Göz, F., 
Karaoz, S., 
Goz, M., 
Ekiz, S., 
Cetin, I. 

Effects of the 
diabetic patients' 
perceived social 
support on their 
quality-of-life. 

 

Syftet var att avgöra 
effekterna av 
diabetespatienternas 
uppfattade sociala 
stöd i förhållande till 
deras livskvalitet. 
 

Kvantitativ studie. N= 66 
varav 40 (61 %) kvinnor och 
26 (39 %) män.  
Frågeformulär besvarades. 
Även en livskvalitetskala 
(SF-36) och en 
multidimensionell skala om 
upplevd social support 
”MSPSS”. Inget bortfall. 

I artikeln beskriver patienter behovet 
av stöd från närstående och 
arbetskamrater som betydelsefullt. 
Det framkom att socialt stöd hade 
betydelse för patienters livskvalitet. 
Det visade sig att patienter som 
beskrev att de hade mindre upplevt 
socialt stöd också hade en sämre 
fysisk funktion och ett sämre 
känslomässigt välmående. Slutligen 
beskrevs att de patienter som 
upplevde socialt stöd bättre 
anpassade sig till sjukdomen diabetes 
mellitus typ 2. 
 

Grad II 
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Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2006 
USA 
Cinahl 

Hayes, P.R., 
Bowman, L., 
Monahan, 
O.P., 
Marrero, 
G.D., & 
McHorney, 
A.C. 

Understanding 
diabetes 
medications 
from the 
perspective of 
patients with 
type 2 diabetes. 

Syftet var att 
undersöka patienter 
med typ 2 diabetes 
och deras 
erfarenheter av 
diabetes 
medicinering. 

En kvalitativ studie med 18 
fokusgrupper som var 
uppdelade med manliga och 
kvinnliga deltagare i 
separata grupper för att 
förhindra interaktion mellan 
könen. Totalt antal per grupp 
var fem-åtta, utom i en 
grupp där det var två 
deltagare. Sju grupper med 
män och elva med kvinnor. 
(68 %) kvinnor och (32 %) 
män. Totalt N= 138 med ett 
bortfall från 172 (19,8 %) 
som hade kriterier att delta. 
De djupintervjuades och 
samtalen bandades. 
 
 
 
 
 
 
 

Patienterna behöver stöd och kunskap 
om medicinering eftersom det anses 
vara svårt att fatta beslut om vilken 
medicinering som skall användas. 
Sjukvårdspersonalens utmaning är att 
stödja patienterna till tilldelaktighet i 
processen om vilket läkemedel som 
patienten behöver ha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 
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Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2006 
England 
PubMed 
 

Naithani, S., 
Gulliford, 
M., & 
Morgan, M 

Patients’ 
perceptions and 
experiences of 
´continuity of 
care´ in 
diabetes. 
 

Syftet var att 
identifiera patienters 
erfarenheter och 
värderingar avseende 
kontinuitet i 
diabetesvård. 
 

En kvalitativ studie, semi-
strukturerade intervjuer med 
25 patienter som har typ 2 
diabetes. 41 allmänläkar- 
mottagningar tillfrågades 
Endast 14 (34 %) tackade ja 
till att delta i studien. 30 
patienter tillfrågades om 
deltagande i studien. Fem 
svarade ja, efter 
uppringningar så deltog 25 
patienter, 32 % kvinnor och 
68 % män. Bortfall på 16 %. 
Intervjuerna började med 
öppna frågor som därefter 
övergick i ämnen 
omständigheter i samband 
med diagnos, upplevelsen av 
den givna vården, patient – 
vårdar relationen, hur behov 
blev tillgodosedda. 
Intervjuerna bandades efter 
medgivande. Studien var 
godkänd av en etisk 
kommitté. 

Patienterna vill känna sig väl 
emottagna när de uppsöker sjukvården, 
de har en önskan om att regelbundet 
träffa sjukvårdspersonal som känner till 
dem och deras sjukdomshistoria. De 
vill att sjukvårdspersonalen skall ha 
förmåga att lyssna till patienten och 
kunna förklara hur processer i 
behandlingen går till. Patienterna vill 
känna att de får ett stärkt 
självförtroende av relationen till 
sjukvårdspersonalen så att de stärks i 
sin situation och det kan främst ske 
genom att de får träffa känd 
sjukvårdspersonal. De vill även känna 
sig involverade i sin behandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad II 
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Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2004 
Skottland 
PubMed 
 

Peel, E., 
Odette, P., 
Douglas, M., 
& Lawton, J. 
 

Diagnosis of 
type 2 diabetes: 
a qualitative 
analysis of 
patients’ 
emotional 
reactions and 
views about 
information 
provision. 
 

Syftet med studien 
var att undersöka 
känslomässiga 
reaktioner hos 
patienter som har 
diabetes mellitus typ 
2. Hur de upplevde 
att få diagnosen och 
hur de såg på 
informationen de fick 
vid sjukdomsdebuten. 
  

En kvalitativ studie med 
djupintervjuer och tillhörande 
tematiska frågor som handlar 
om diagnosbeskedet, känslor, 
andras reaktioner, stöd som 
patienten upplevt eller har 
behov av. 40 patienter som 
fått diagnosen diabetes 
mellitus typ 2 de senaste sex 
månaderna deltog i studien. 
Patienter från olika 
samhällsklasser inkluderades i 
studien. Deltagarna valdes ut 
därför finns inget bortfall. 
Patienterna intervjuades tre 
gånger under det första året 
efter diagnosen. För att 
studien skulle vara etiskt 
skyddad så kodades all data 
för denna analys.  
90 % kvinnor och 10 % män 
deltog i studien. 

De flesta patienter har behov av att 
söka information om hur de kan 
förändra tillståndet för att inte 
förvärra sjukdomen. Patienterna var 
eniga om att informationen de fick 
vid sjukdomsdebuten var bristfällig 
och att de eftersöker mer information 
och stöd som specifikt skulle kunna 
vara kostrekommendationer för att 
kunna börja göra 
livsstilsförändringar. Det förekommer 
även att patienter behöver prata om 
komplikationer vid sjukdomsdebuten. 
De vill få en förståelse om hur de kan 
hantera sjukdomen. Individuell 
information för patienterna behövs då 
alla har olika förkunskaper och 
erfarenheter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grad I 
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Publikation
sår Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2007 
England 
Cinahl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Phillips, A. Experiences of 
patients with 
type 2 diabetes 
starting insulin 
therapy. 

Syftet var att 
undersöka upplevda 
erfarenheter hos 
patienter med typ 2 
diabetes som 
konverterar till 
insulinbehandling. 

En kvalitativ studie med en 
fenomenologisk ansats. En 
grupp med åtta deltagare, 
hälften (50 %) kvinnor och 
hälften (50 %) män 
djupintervjuades och allt 
bandades. Inget bortfall är 
redovisat. 
Inklusionskriterier var  
1. Att ha haft insulin mer än 
ett år.  
2 De som var registrerade 
för rutinmässiga kontroller. 
3. De som inte hade andra 
sjukdomar som kunde 
kollidera med 
insulinbehandlingen. 
Exklusionskriterier var  
1. De som haft insulin 
kortare än ett år.  
2. De som påbörjade 
insulinbehandling akut.       
3. De som inte talade 
engelska som modersmål.    
4. De som hade en 
depression eller oro.   
5. De som hade bytt till 
insulin med hjälp av forskare 
till studien.   

Patienter hade ett behov av att söka 
information och kunskap om 
sjukdomen typ 2 diabetes. De 
upplevde stöd i att delta i 
gruppmöten. Även stöd från nätverk 
ansågs vara betydelsefullt. 

Grad II 
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Publikations
år Land  
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 

Slutsats Vetenskaplig
kvalitet 

2005 
England 
Cinahl 

Sturt, J., 
Hearnshaw, 
H., Barlow, 
H.J., 
Hainworth, 
J., & 
Whitlock, S. 

Education for 
people with 
type 2 
diabetes: What 
do patients 
want? 

Syftet är att från ett 
patientperspektiv 
identifiera diabetes 
egenvård och behov 
av kunskap och 
stöd. 

En kvalitativ studie med sex 
fokusgrupper 
Patienterna intervjuades i 
grupperna och allt bandades. 
N=23. 30 % kvinnor och 70 % 
män. Ett bortfall har tolkats till 
47,8 %.  Två grupper var 
nyligen diagnostiserade med 
diabetes mellitus typ 2, två 
grupper hade ny medicin i 
tablettform och två grupper 
hade nyligen startat med insulin. 
Kriterier var att ha diabetes och 
förändrad tablett- eller insulin 
behandling de senaste 12 
månaderna. En grupp användes 
som pilotgrupp. 

Patienterna har behov av att få reda på 
hur de kan använda kunskaper i 
vardagen. De vill ha hjälp av 
sjukvårdspersonalen med att sätta upp 
mål. Patienterna vill ha stöd från 
sjukvårdspersonalen för att få 
kunskaper som behövs för att sköta 
egenvård som handlar om 
glukoskontroll, medicinering och 
komplikationer. 

Grad I 

2006 
Sverige 
PubMed 

Vég, A., 
Rosenqvist, 
U., & 
Sarkadi, A. 

Self-
management 
profiles and 
metabolic out 
comes in type 
2 diabetes. 

Syftet var att 
undersöka om det 
är möjligt att 
fastställa patienters 
egenvårdshantering
sprofil genom att 
använda tre öppna 
frågor om deras 
självupplevda roll i 
diabeteshanteringen
; och att analysera 
om en sådan 
egenvårdshantering 
har någon inverkan 
på HbA1c. 

En kvalitativ och kvantitativ 
studie. Den kvantitativa delen 
bestod av ett frågeformulär som 
besvarades vid två olika 
tillfällen. Den kvalitativa delen 
utformades i det sista 
frågeformuläret och bestod av 
tre öppna frågor som handlade 
om deltagarnas roll i 
diabeteshanteringen.  
1. Vilken är din roll i 
diabeteshanteringen?  
2. Vilket är ditt mål med 
diabeteshanteringen?  
3. Vilken typ av stöd behöver du 
för din diabeteshantering? 
N=259. 60 % kvinnor och 40 % 
män. Bortfallet var 23 %. 

Studien beskriver tre grupper av 
patienter som upplever stöd på skilda 
vis. En grupp hade haft diabetes ett 
kort tag, ca 4,4 år beskriver att de lever 
efter de rekommendationer de får från 
sjukvården och att de ser positivt på sin 
egenvård och tar hand om sin sjukdom. 
Den andra gruppen hade haft diabetes 
längre, ca 7,5 år. De tog även ansvar 
för sin sjukdom och ville göra allt för 
att inte försämra sitt tillstånd. Den 
tredje gruppen hade haft diabetes ca 4,2 
år och upplevde att de tappat kontrollen 
över sin situation, de beskrev att det 
berodde på faktorer såsom brist på stöd 
från sjukvårdspersonal eller 
komplikationer såsom övervikt och 
depression. 

Grad  
I-Kvalitativ 
I-Kvantitativ 
 

 


