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Sammanfattning 

Diabetes mellitus typ 2 kännetecknas av förhöjd plasmaglukos och normalisering av 
glukosnivån kräver av patienten följsamhet till behandlingen som består av 
livsstilsförändringar och farmakologisk behandling. Kontinuerligt stöd för god 
egenvård krävs för att minska riskerna för komplikationer. Många når inte 
behandlingsmålen trots bättre behandlingsmetoder och patienter uppger att de inte får 
det stödet de önskar. Studiens syfte var att belysa patientupplevelser från besöken 
inom diabetesvården. Studien gjordes i form av litteraturstudie med avsikt att 
undersöka aktuell forskning inom diabetesvården. Patienter värdesatte individuellt 
bemötande. Relationen mellan patienten och vårdgivaren påverkades negativt om 
patienten inte fick delta i konsultationen. Generell, inadekvat information kunde 
minska patientens motivation till egenvården. Språkbarriär och vårdgivarens bristande 
kulturella kompetens kunde försämra migranternas behandling. Patienter värdesatte 
vårdgivarens samförstånd med dem. Inadekvat information och distanserat bemötande 
eller brist på delaktighet i möten upplevdes negativt för vårdrelationen. Ömsesidighet 
i informationsöverföringen och relationen underlättade kommunikationen. Pedagogisk 
utbildning till fler vårdgivare skulle genom bättre samtalsfärdigheter höja kvaliteten i 
patientutbildningen. Stöd till beteendeförändring, baserat på kognitiv beteendeterapi, 
väntar på att implementeras. Personer med diabetes mellitus typ 2 behöver mer tid för 
egenvårdsutbildning. Ny forskning kan riktas mot individuella konsultationer, som 
inte är lika mycket undersökta som gruppundervisning angående behandlingsresultat.  
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Abstract 

Diabetes is characterized by hyperglycaemia. The patients have to change their 
lifestyle and follow their medical treatment because it is important with normal 
glucose level. Patients need continuous support and encouragement because of the 
chronic illness. The goal is to have a good self-management to decrease the risks of 
complications. Many patients don’t reach the goals for glucose levels although better 
treatments exist today and they express their dissatisfaction with their treatment. The 
aim of this study was to elucidate the patient experiences from their visits in the 
diabetic care. Literature study was chosen to examine the latest research. The patients 
value meeting the caregivers as individuals. If the patient was not allowed to 
participate the consultation, they felt the relationship to the caregiver as being 
negative. General, inadequate information could decrease the patient´s motivation to 
self-management. Language barrier, the caregivers lacking cultural competence and 
lacking cultural sensitivity could worsen the migrants´ treatment. Mutual information 
exchange, acknowledgement on the caregiver´s understanding on the patient´s 
situation and mutual problem solving were the founding elements in a successful 
communication. The caregivers approach could traditionally be authoritarian and the 
patient´s participation during consultations was missing at times, partially or entirely. 
Several caregivers could be offered pedagogical education to increase the care 
quality. A new intervention, support for behavioral change based on cognitive 
therapy, have developed and await implementation. Patients with diabetes mellitus 
type 2 needs more time by the visits for their education and support for their life long 
illness. New studies needs for examine results of the individual consultations and 
treatment goals, it has been done more studies about group education for diabetic 
patients until now. 
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Inledning 

Diabetes mellitus typ 2 är den vanligaste formen av diabetessjukdomar och har krav 
på god egenvård med diet, fysisk aktivitet och följsamhet till den farmakologiska 
behandlingen (Agardh, 2010). Diabetes mellitus typ 2 ökar i världen och är en 
kronisk, progressiv sjukdom som kännetecknas av förhöjt plasmaglukos, har globalt 
en prevalens på nio procent 2014 och orsakade 1,5 miljon dödsfall 2012 enligt WHO 
(2015). Hälso- och sjukvårdskostnaderna för diabetes mellitus typ 2 beräknades år 
2011 till 465 biljoner amerikanska dollar (Diabetesförbundet, 2014). Förklaringar till 
denna ökning vi ser idag kan vara bättre behandling och bättre sociala villkor. 
Personer med diabetes lever längre och får fler barn, vilka i sin tur har ökad risk på 
grund av hereditet för diabetes typ 2. Även fetma, fysisk inaktivitet, tobaks bruk och 
stress kan ses öka prevalens av diabetes typ 2 (Agardh, 2010). I Sverige finns 400 000 
personer med diabetes och av dessa har 80-90 procent diabetes mellitus typ 2 
(Socialstyrelsen, 2015). Förekomsten av diabetes är två till tre gånger högre hos 
invandrargrupper i Sverige (ibid).  

Omvårdnad i form av stöd, råd och utbildning förutsätter att vårdgivaren har förmåga 
att kommunicera (Wikblad, Wibell & Montin, 1990) och samtidigt kan vara 
uppmärksam på att patienten har förstått den givna informationen (Miller, 1987). 
Vinsterna med adekvat egenvård är ett aktivt och friskare liv med förbättrad 
livskvalitet (van Dam, van der Horst, van den Borne, Ryckman & Crebolder, 2003). 
God glukoskontroll minskar riskerna för komplikationer, därför är 
livsstilsförändringar viktiga i behandlingen av diabetes typ 2 i tillägg till 
farmakologisk behandling (Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008). 
Komplikationer orsakar lidande, men även sjukskrivningar samt ett ökat vårdbehov 
(Socialstyrelsen, 2015). Många patienter når inte diabetesvårdens mål, vilket innebär 
att vårdinsatser är otillräckliga och patienters hälsa riskeras (Gudbjörnsdottir et al, 
2010). 

Funnell och Anderson (2003) anser att de hittills använda omvårdnadsmodellerna inte 
ger önskade resultat utan det finns en skillnad mellan utlovad och faktisk omvårdnad. 
I den utlovade omvårdnaden samarbetar en välinformerad och kompetent patient med 
ett välinformerat diabetesteam (Wagner et al., 2001). I den omvårdnad som erbjuds 
idag, uttrycker patienterna frustration för att inte få det stöd de behöver för att nå sina 
målvärden och att de inte betraktas som individer utan mer som glukosvärden 
(Funnell & Anderson, 2003). Traditionell diabetesutbildning har använt sig av ett 
bestämt innehåll riktat mot kunskapsförmedling om sjukdomen och hur patienter skall 
sköta egenvården. Studier har visat att det finns behov av att utveckla samverkan 
mellan vårdgivare och patient (Anderson & Funnell, 2000). 
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Bakgrund 

Wikblad (1991) beskriver egenvården vid diabetes som allt patienten gör för att må 
bra trots kronisk sjukdom. God glukoskontroll, noggrann fotvård, hälsosam kost och 
regelbunden motion minskar risken för komplikationer. Patienter med diabetes ser 
inte vinsterna direkt och kan ha svårt att motivera sig till dessa ansträngningar (ibid). 
Omvårdnadsåtgärder har ofta kortsiktig fokus medan personen med diabetes tolkar 
nuet baserat på tidigare erfarenheter och förväntningarna inför framtiden. Utan tydlig 
förklaring på att de förändringar patienten gör idag förhindrar komplikationer i 
framtiden, kan patienten uppleva kravet på förändringar i livsstilen som 
inskränkningar på den personliga friheten. Stöd från vårdgivare behövs kontinuerligt. 
Hur detta stöd skall ges beror på vårdgivarens förhållningssätt (Norris et al., 2002). 

Diabetes mellitus delas in i typ 1 och typ 2 samt specifika typer som MODY och 
LADA. Genetiska riskfaktorer eller andra riskfaktorer som övervikt, fysisk inaktivitet, 
tobaksbruk samt psykosocial stress ökar risken för insjuknande i diabetes mellitus typ 
2 (Agardh, 2010). Sjukdomen kännetecknas som ett tillstånd av kronisk hyperglykemi 
till följd av nedsatt känslighet för insulin med eller utan försämrad insulinsekretion till 
skillnad mot diabetes mellitus typ 1 som orsakas av insulinbrist. Diabetes mellitus typ 
2 är en progressiv sjukdom med kontinuerlig försämring av den metabola kontrollen 
(ibid). Klassiska symtom på diabetes är trötthet, törst, ofrivillig viktnedgång, ökade 
urinmängder och dimsyn. Diagnos kan ställas på två fasteglukosvärden på 7.0 mmol/l 
eller mer, oral glukosbelastning vid p-glukos 11.1 mmol/l eller mer, eller vid klassiska 
symtom och p-glukos på 12.2 mmol/l eller mer (ibid). 

Behandling för diabetes mellitus typ 2 består av kostbehandling i kombination med 
livsstilsförändringar och/eller peroral antidiabetika och/eller insulin (Agardh, 2010). 
SBU (2015) beskriver i sin rapport vikten av att individualisera behandlingsmålen för 
patienter med intensiv glukossänkande behandling samt balansera risken för 
biverkningar (hypoglykemi) mot risken för framtida diabeteskomplikationer. Idag 
rekommenderas tablettbehandling redan vid insjuknandet i diabetes mellitus typ 2. En 
av studierna från UKDPS-gruppen (The United Kingdom Prospective Study 1977-
1997, 1998) har visat i långtidsuppföljning av metformin-behandling dess positiva 
effekt på minskad risk för totalmortalitet och hjärtinfarkt (UKDPS, 1998). Med 
intensiv glukossänkande behandling vid nyupptäckt diabetes typ 2 anses behandling 
med flera typer av läkemedel för att minska risken för komplikationer (SBU, 2015). 

Diabetes är en progressiv sjukdom och orsakar med tiden komplikationer i mindre 
och större blodkärl. Risken för ateroskleros ökar i hjärtats kranskärl och i hjärnans 
blodkärl. Senkomplikationerna mikroangiopati, som kan yttra sig i form av nefropati, 
neuropati samt retinopati, och makroangiopati, utgör en tung börda för patienter och 
samhället. Diabetes leder till ökad sjuklighet och risk för förtidig död. Sjukdomen 
ökar risken för hjärtinfarkt, hjärninfarkt och kallbrand i benen (Agardh, 2010). 
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Professionellt förhållningsätt 

Under tidigt 1900-tal introducerades begreppen compliance och adherance av 
diabetesläkarna Joslin och Allen. Compliance ses som ett mått på i vilken mån en 
person följer behandlingsråden. Adherance ses som ett socialt synsätt att förstå 
personens beteende och föreslå individuella lösningar (Anderson & Funnell, 2000). I 
ett alternativt förhållningssätt till ett compliance-tänkande, empowerment filosofi 
möts två experter vid en konsultation, patient och vårdgivare. Vårdgivaren har ansvar 
för kvalitet, kompetent omvårdnad och information. Patienten väljer sina mål och 
tillvägagångssätt (ibid). I compliance-begreppet är vårdpersonalen den aktiva och i 
empowerment patienten. Empowerment är dock inte en metod utan ett perspektiv med 
begrepp, principer och värderingar, som vårdgivare skall tillämpa i sina 
patientcentrerade interventioner (ibid). En definition av empowerment lyder att hjälpa 
patienten finna sin egen förmåga att ha kontrollen över sjukdomen (Funnell & 
Anderson, 2003). 

Det behövs färdigheter som att kunna lyssna och ha en reflektiv yrkesutövning. Om 
vårdgivare ställer frågor, lyssnar till svaren och bekräftar samt utvärderar sin egen roll 
i möten med patienter, ökar förutsättningarna för självständig egenvård (Zoffmann & 
Lauritzen, 2006). I tillägg till undervisning i egenvård behöver patienterna 
kontinuerligt stöd för att behålla sina livsstilsförändringar i den livslånga vården (ibid). 
För att få adekvat information från patienten måste vårdgivaren förstå hur den 
enskilde patienten förstår och upplever sin situation. Professionell förståelse innefattar 
kunskaper om hälsotransitioner, det vill säga upplevelser av övergångar som vid en 
diagnos av en kronisk sjukdom och dess olika faser (Toombs, 1992).  

Personliga förståelsesmodeller 

Begreppet personliga förståelsesmodeller används i omvårdnaden för att bättre förstå 
patienters syn på sin sjukdom, orsaksförklaringar till sjukdomen och hur patienten 
förstår innebörden av att ha fått sjukdomen (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). 
De flesta modeller berör tankar om orsaker, varför sjukdomen kom just vid den 
tidpunkt, kort- och långsiktiga konsekvenser, vilken möjlighet den enskilde upplever 
att ha för att kontrollera sjukdomen och framtiden med sjukdomen. Om patienten 
upplever att hans eget agerande har orsakat sjukdomen, kan denna skuld och skam 
påverka integreringen av sjukdomen och livskvaliteten negativt (Metoo & Metoo, 
2005). Om patientens identitet är kopplad till hälsa och styrka, kan detta öka 
motivationen att förbättra situationen. Om sjukdomen kom som en börda i tillägg till 
andra problem, skapar det rädsla (ibid).  
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Det finns olika sätt att uppleva sjukdomskontrollen. Vissa vill ta över den, vissa vill 
förlita sig på vården eller på hjälpen från närstående. Förväntningarna på framtiden 
har betydelse i planeringen av vården. Emedan en patient vill ha stram glukoskontroll 
på bekostnad av välbefinnandet nu för att ha en bra ålderdom, en annan patient vill 
leva gott idag och bryr sig inte om att få några fler år sedan (Mercado-Martinez & 
Ramos-Herrera, 2002). Känslor av rädsla och hopp, konflikt och acceptans pendlar 
tills personen finner rytm och struktur i vardagen med kronisk sjukdom. I denna 
process finns utmaningar som kräver stöd och förståelse från vårdgivare (Whittemore 
& Dixon, 2008). 

Paterson (2001) ser hälsotransitionen som en kontinuerligt skiftande process mellan 
människan och den världen hon lever i. Processen delas här i ”när sjukdomen ges 
företräde och när välbefinnandet ges företräde”. I den första delen fokuseras på 
lidande, bördor och förluster. Sjukdomen ödelägger för patienten och omgivningen. I 
den andra fasen värderas sjukdomen och detta möjliggör meningsfulla förändringar i 
omgivningen och i relationen till andra. Människor försöker skapa harmoni mellan det 
egna självet, sjukdomsidentiteten och de dagliga händelserna i livet (Paterson, 2001) 

Hälsotransition vid diabetes kan beskrivas i tre steg, ”att misstänka sjukdom, att 
försöka förklara sjukdomen samt att förhandla om egenvården” (Hörnsten, 
Jutterström, Audulv & Lundman, 2011). Även utebliven effekt av behandlingen eller 
komplikationer kan betyda att personen återigen genomgår dessa steg (Hörnsten et al., 
2004). När personen inser allvaret i insjuknandet, kan det leda till en så kallad turning 
point och vidare till varaktigt förändrat beteende (Paterson, 2001). 

Omvårdnadsrelation 

Birkler (2003) tolkar omvårdnaden enligt filosofen Lévinas som att det inte är nog 
med att möta människan som patient, utan i mötet måste patienten få agera genom att 
berätta. Om sjuksköterskan möter patienten förutsättningslöst, får hon möjligheten att 
lyssna till denne (ibid). Filosofen Husserl var den förste filosof som talade om 
människans upplevelsevärld och använde begreppet livsvärld. Patientens livsvärld 
skiljer sig radikalt från sjuksköterskans livsvärld, två olika världar möts men 
perspektiven skiljer sig (ibid). Förståelsen för patientens förändrade livsvärld skapar 
empatin, som beskrivs som inlevelse i en annan människas känsla eller lidande (ibid). 

Omvårdnadsforskaren Joyce Travelbee (1971) ser mötet mellan patienten och 
vårdgivaren som en process med fem faser: mötet, anknytning, sympati och 
samförstånd. Enligt henne är samförstånd det genuina, optimala mötet. Den 
professionelle har ansvaret att ta initiativ och leda processen genom de olika faserna 
till ett samförstånd. Omvårdnadsåtgärderna kräver ett intellektuellt synsätt och ett 
terapeutiskt användande av sin egen person. Samförstånd kännetecknas av en 
mellanmänsklig relation av varierande grad och kan nås utan att uppleva känslor, det 
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är mer beroende av viljan (Travelbee, 1971). Zoffmann och Lauritzen (2009) drar 
konklusionen i sin personcentrerade kommunikations- och reflektionsmodell att 
ömsesidighet i relationen mellan patient och vårdgivare är en förutsättning för en 
framgångsrik problemlösning för att nå en bra glukosnivå med bibehållen livskvalitet. 

Problemformulering 

Antalet personer med diabetes mellitus typ 2 uppgår till 80-90 procent av alla 
personer med diabetesdiagnos och antalet insjuknade stiger i rask takt i världen. 
Komplikationer ökar vid dålig måluppfyllelse i glukoskontroll, orsakar lidande och 
försämring av livskvalitet hos patienter samt medför omfattande sjukvårdskostnader 
för samhället. Sekundär prevention vid kronisk sjukdom skall främja hälsan och 
förebygga komplikationer relaterade till sjukdomen. Vid kronisk sjukdom som 
diabetes är vårdrelationen långvarig och patienten behöver känna förtroende och tillit 
till vårdpersonal för att kunna ta till sig behandlingsråden. Därför kan det vara av 
betydelse att belysa patientupplevelser av möten med vårdgivare inom 
diabetesvården. 

Syfte 

Syftet var att belysa patientupplevelser av möten hos vårdgivare inom diabetesvården. 

Metod 

Studien gjordes i form av en litteraturstudie (Friberg, 2012) med avsikt att undersöka 
aktuell forskning inom omvårdnad utifrån det valda syftet. 

Datainsamling 

Datainsamlingen startades med en osystematisk sökning med sökorden diabetes 
mellitus typ 2, communication och health education i databasen PubMed, eftersom 
den innehåller vetenskapliga artiklar inom omvårdnad men även medicinska. 
Inklusionkriterier var diabetes mellitus typ 2, ålder äldre än 19 år, tillgänglig abstract, 
skriven på engelska och exklusionskriterier ålder yngre än 19 år. Resultatet blev 109 
artiklar varav 13 abstract lästes och fem artiklar valdes att läsas i sin helhet och valdes 
till resultat. Vid senare granskning visade sig att en av artiklarna fokuserade på både 
typ 1 och typ 2 diabetes. Antalet deltagare med typ 2 diabetes var mindre än hälften i 
studien, därför uteslöts artikeln. 
  
Inklusionskriterier var diabetes mellitus typ 2, patienter i ålder >19 år, artiklar från 
2008 och framåt, tillgänglig abstract och engelska språket. Exklusionskriterier var 
ålder <19 år. Sökorden visas i bilaga A och sökningarna redovisas i bilaga B. 

 5 



 

 
För att få mer specifikt resultat i förhållande till syftet, användes följande sökord i 
olika kombinationer i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo; diabetes mellitus 
typ 2, erfarenhet, hälsoutbildning, möte, patient, relation, sjuksköterska, vård. Dessa 
översattes sedan till engelska söktermer; diabetes mellitus type 2, care, experience, 
nurse, health education, meeting, nurse, relationship, visit. Sökorden användes för att 
göra en systematisk litteratursökning (Friberg 2012). Databaserna PubMed (innehåller 
även medicinska studier), Cinahl och PsycInfo användes eftersom dessa innehåller 
forskning inom omvårdnad. I Cinahl användes Cinahl Headings. Boolesk söklogik 
AND användes som förklaring för sambanden (Friberg, 2012). 
 
I sökningarna lästes titlarna och utifrån dem lästes de abstracten som verkade 
intressanta för syftet i studien. Artiklar med olika interventioner via telefon och 
datakommunikation valdes bort, endast artiklar med fysiska möten inkluderades. 
 

Databearbetning 

Av totalt 51 lästa abstract valdes 19 artiklar till urval 1 och till urval 2 valdes efter 
läsningen av de 19 artiklarna som helhet 12 stycken, en valdes bort på grund av att 
merparten deltagare hade diabetes mellitus typ 1. Resultatet blev 11 artiklar. I en av 
resultatartiklarna är både deltagare med diabetes typ 1 och 2, men andelen deltagare 
med typ 2 är större, därför inkluderades artikeln.  
 
Artiklarna lästes, analyserades och sammanfattades sedan tillsammans i en 
artikelmatris (Tabell C). För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Carlsson & 
Eimans (2003) granskningsmall för kvalitativa respektive kvantitativa studier. Av 11 
artiklar graderades 10 till grad 1, hög kvalitet, och en till grad 2, medelhög kvalitet. 
Även den med medelhög kvalitet ansågs relevant för studien och valdes att ingå i 
resultatet.  
  
Sammanfattningarna granskades utifrån studiens syfte och bearbetades tillsammans 
med resultaten i artiklarna och resultat som var relevant mot studiens syfte 
markerades med färg och översattes till svenska. Efter denna genomgång framkom 
det att patientupplevelserna var relaterade till teman som upplevelser av lyhördhet, 
stöd och delaktighet samt upplevelser av kommunikation. 
 
 

Etiska överväganden 

Endast vetenskapligt granskade och godkända artiklar användes och forskningsetiska 
principer för deltagare i studierna och för tolkning av texter efterföljs. Författaren av 
denna litteraturstudie reflekterar över sin egen förförståelse för ämnesområdet och 
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reflekterar över sina egna förutfattade meningar. Att ha ett öppet sinne och kritiskt 
granska sina tolkningar och skillnader mellan teorier och egna observationer under 
arbetets gång har utgjort förutsättningar för så objektiva tolkningar som möjligt trots 
den egna delaktigheten i processen (CODEX, 2010). 
 
 
Resultat 

Utifrån syftet med denna litteraturstudie valdes elva artiklar. Resultatet kommer att 
presenteras efter två teman som identifierats - upplevelser av lyhördhet, stöd och 
delaktighet samt upplevelser av kommunikation. 
 

Upplevelser av lyhördhet, stöd och delaktighet 

Patienterna upplevde att det var viktigt att bli bekräftade genom att vårdgivaren hade 
kommit ihåg, lyssnat till och trott på dem. När patienterna uppmuntrades till att 
berätta om sina bekymmer, upplevde de att vårdgivaren såg dem som individer, var 
intresserad av deras vanor och varför de besökte honom just då (Burke, Early, Dixon, 
Wilke & Puczynski, 2009; Edwall, Danielsson & Öhrn, 2010; Moser, Houtepen & 
Spreeuwenberg, 2010). Patienter betonade att en del av vårdgivare de mött under 
sjukdomstiden hade varit omtyckta av dem eftersom de lyssnade på patienternas 
ansträngningar med behandlingen och ville veta vad patienterna hade att komma med 
innan de beslutade sig för behandlingsalternativ (Corser, Lein, Holmes-Rovner & 
Gossain, 2010). Även om patienten upplevde frustration över sjukdomsutvecklingen 
och egna tillkortakommanden i egenvården, kunde vårdgivaren ge dem professionellt 
stöd tills situationen var under kontroll igen (Edwall et al., 2010). Samsjuklighet och 
komplikationer kunde minska patientens motivation, försvaga egenvårdsförmågan 
eller ge svårigheter att prioritera åtgärder i egenvården (Edwall et al., 2010; Moser et 
al., 2010). Vårdgivarens stöd och uppmuntran samt närståendestöd har betydelse hur 
patienten kan klara egenvården (Moser et al., 2010). 
 
Samarbetet under konsultationen mellan vårdgivaren och patienten gav patienten 
trygghet i vardagen och vetskapen om att få stöd gav patienten en känsla av att bli 
lättad. Oron för hotet från sjukdomsutvecklingen minskade när patienten visste om att 
stödet fanns när det behövdes och bekräftelse på bra resultat i egenvården eller stöd 
vid bristande egenvård ledde till stärkt självdisciplin och självkontroll trots den 
bördan som egenvården medförde (Edwall et al., 2010; Burke et al., 2009; Moser et 
al., 2010). Patienterna uppskattade en kontinuerlig relation med en läkare (Jowsey, 
Gillespie & Aspin, 2011; Burke et al., 2009; Corser et al., 2010; Moser et al., 2010). 
De uttryckte att ansvaret för behandlingen var lika mycket deras. Att svara på 
vårdgivarens frågor, vara tillitsfull och följa behandlingsråden ingick i deras ansvar. 
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De såg sin vårdgivare som coach eller rådgivare, som kommunicerade bra med dem 
(Burke et al., 2009). 
 
Om patienter med sämre sjukdomskunskaper fick vara delaktiga i vårdbeslut, 
upplevde de bättre egenvårdsförmåga och kunde lättare nå sina mål. Att få möta sin 
vårdgivare ansikte mot ansikte ökade motivationen hos patienter med sämre 
egenvårdsförmåga (Ishikawa & Yano, 2010; Inoue, Takahashi & Kai, 2013). Äldre 
personer med diabetes upplevde det positivt när rutinen vid deras diabeteskontroller 
alltid var densamma och hade formats av patienten och vårdgivaren tillsammans över 
tid. Patienterna uttryckte tillfredsställelse med vårdgivarens omsorger angående 
sjukdomen och aktuella undersökningar. De fick uppleva att allt skedde i för dem 
känd ordning och de upplevde god kontakt och gott samarbete under konsultationen 
(Moser et al., 2010). 
 
Om vårdgivaren inte gav patienterna möjlighet till dialog och delaktighet i 
vårdprocessen, ledde detta till upplevelsen av minskad kontroll, empowerment och 
sjukdomshantering (Björk Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä, 2012; Jowsey et 
al., 2011). Patienter kunde uppge sig ha ett bra samarbete med sin vårdgivare, men 
också uppge att de inte förstod vårdgivares rekommendationer för behandlingen, 
eftersom de inte fick svar på sina frågor. Patienter upplevde att de måste säga, vad de  
trodde läkaren ville höra, att de undanhöll information eller inte vågade fråga på 
grund av rädslan att deras läkare skulle bli irriterad, frustrerad eller till och med arg 
(Corser et al., 2010). De allra flesta ansåg att ansvaret för deras diabetes låg hos dem 
själva och kände skuld, skam och förlägenhet för sin bristande egenvård och 
rapporterade färre egenvårdsaktiviteter. Patienter ville inte göra vårdgivaren besviken, 
bli felbedömda av denne eller inte lägga skulden på honom/henne (Burke et al., 
2009). 
 
Patienter rapporterade att de saknade tillit till sjuksköterskornas färdigheter inom 
diabetes och upplevde dem som tystlåtna och likgiltiga mot allvaret i deras sjukdom 
(Zamzam, Anoosheh & Ahmadi, 2012). Frånvaron av diskussioner om behandlingen, 
upplevelsen att inte blivit sedd som en person med erfarenhet av sjukdomen och 
omsättning av personal påverkade patienternas upplevelser av vårdmöten negativt. 
Samtidigt betonade patienterna att den negativa upplevelsen av vården också färgade 
av deras bristande motivation till egenvård (Jowsey et al., 2011; Komaric, Bedford & 
van Driel 2012; Zamzam et al., 2012). 
 
Patienterna i mångkulturella samhällen i Australien upplevde dåligt professionellt 
bemötande, även om många av dem var nöjda med behandlingarna och sjukvården 
generellt. Bakom språkliga svårigheter kunde patienterna uppleva att kulturella 
skillnader mellan dem och vårdgivare påverkade deras vård negativt. Vårdgivarnas 
bristande kännedom till deras kultur upplevdes vara skälet till många 
missuppfattningar och de kände inte tillit till vårdgivarnas kunskaper (Komaric et al., 
2012).  
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Upplevelser av kommunikation 

Adekvat information om sjukdomen, vad som behövdes just då och hur det skulle 
göras, fick patienterna att känna sig väl förberedda för att ta hand om egenvårdsbeslut 
i vardagen (Edwall et al., 2010; Ishikava & Yano, 2010). Corser et al. (2010) fann att 
nio av 31 patienter var nöjda med kommunikationen med sin vårdgivare. Det kunde 
dock även vara så att patienten fick information men vårdgivaren reflekterade inte 
över att patienten inte kunde tyda skriften (Corser et al., 2010). När patienterna 
upplevde att de fått adekvat information eller behandling, var de nöjda med vården 
(Komaric et al., 2012).          
 
Om informationen var didaktisk och utan reflektion till patientens individuella behov, 
ledde detta till en negativ upplevelse (Björk Brämberg et al., 2012; Jowsey et al., 
2010). För mycket information eller information som inte var anpassad till personens 
kunskapsnivå, upplevde patienterna förvirrande och de fick svårigheter att balansera 
sjukdomen i sina vardagsliv (Peytremann-Bridevaux, Lauvergeon, Mettler & 
Burnand, 2012; Jowsey et al., 2010). 
 
I Syrien upplevde patienter att de inte alls fick information om sin diagnos och 
sjukdom, information om behandlingen och heller inte uppmuntran av sin vårdgivare. 
Patienter upplevde att de inte fick information om sina egna målvärden och 
individuella egenvårdsåtgärder trots att de hade efterlyst dessa. Många upplevde 
problem med att få användbara råd till vardagslivet av sina vårdgivare och tyckte inte 
om att bli remitterade vidare (Zamzam et al., 2012; Corser et al., 2010; Burke et al., 
2009). “...but the living side of it you´ve just got to find out yourself more or less” 
(Burke et al., 2009, s. 110). 
 
Patienterna uppskattade när vårdgivare lyssnade, lät patienterna ställa frågor och 
använde tid till att förklara utan brådska. En patient som de upplevde att vårdgivaren 
inte var mentalt närvarande när han fick sin diagnos, upplevde senare att en annan 
vårdgivare sade att han var viktig för honom.“ Now you tell me about what you think  
I need to know about you and what’s concerning you at this time” (Burke et al., 2009, 
s.111). De flesta patienter upplevde att vårdgivaren kände till dem som personer 
(Burke et al., 2009; Moser et al., 2010). 
 
Patienterna upplevde att de inte fick diskutera sin oro och rädsla för framtida 
diabeteskomplikationer eller komplikationer som de redan fått av sjukdomen. 
Relationen mellan vårdgivare och patient upplevdes otillfredsställande, om 
vårdgivaren inte tillät diskussioner om patienters oro eller rädsla för komplikationer 
eller andra bekymmer (Burke et al., 2006; Corser et al., 2010; Zamzam et al., 2012; 
Björk Brämberg et al., 2012; Jowsey et al., 2011; Komaric et al., 2012). Patienterna 
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rapporterade dålig följsamhet till behandlingen som följd av en dålig kommunikation 
med vårdgivarna (Zamzam et al., 2012). 
 
Förseningen av besökstiden upplevdes frustrerande (Burke et al., 2006; Corser et al., 
2010; Zamzam et al., 2012). Vårdgivare kunde meddela att patienten hade använt sina 
15 minuter och avslutade konsultationen utan att ge besked om resultatet. “All doctors 
say, you've used your 15 minutes, and I still don’t know what meds you´re on, and 
whoosh away they went.” (Corser et al., 2010, s.165). Andra bekymmer kunde vara 
isoleringen från anhöriga och oron för dem eftersom de befann sig i oroligherna i 
hemlandet. Upplevelsen av krig uppfattade deltagarna ha medfört nedstämdhet och 
depression (Komaric et al., 2012). Livet i osäkerhet och fattigdom skapade oro, 
missnöje och rädsla hos immigranterna i Australien (Jowsie et al., 2011). 
Psykosociala problem upplevdes ge ångest och depressioner hos syriska patienter, 
som uppgav att dessa problem skulle ha samma status som problemen med rätt kost 
och tillräcklig fysisk aktivitet (Zamzam et al., 2012). 
             
Patienter upplevde att vårdgivare inte reflekterade över deras språkkunskaper (Björk 
Brämberg et al., 2012). Bristande språkkunskaper ledde till att patienter inte kunde 
kommunicera med sina vårdgivare och inte heller söka information i andra källor. 
Initialt uppgav immigranter att de var nöjda med vården, men berättade senare om 
negativa upplevelser. En patient hade haft samma vårdgivare i tio år utan att ha fått 
begripligt besked och förstått att hon hade haft diabetes lika länge (Jowsey et al., 
2011). Att inte få tolkhjälp alls var en upplevd verklighet för immigranterna, eftersom 
tillgången till tolkservice var dålig. Vissa patienter sökte därför upp vårdgivare med 
deras egen språktillhörighet (Komaric et al., 2012; Jowsie et al., 2011). 
 
Traumatiserade patienter upplevde den bristande tillgången till medicinskt kunniga 
tolkar drabba dem svårare (Komaric et al., 2012). De som kunde lite engelska 
upplevde även de problem, eftersom deras språkkunskaper inte räckte till att beskriva 
de symtom de hade. De upplevde att de inte fick adekvat vård eftersom vårdgivare 
inte förstod vad de behövde. Patienterna upplevde att språkbarriär, upplevd bristande 
kulturell kompetens och sensivitet hos vårdgivare försämrade deras vård (Komaric et 
al., 2012). Anhörigtolkning kunde ge patienten en upplevelse av minskad 
empowerment och frustration eftersom anhöriga inte alltid översatte från engelska till 
dem (Jowsey et al., 2011). 
 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Sökorden valdes utifrån syfte och problemformulering och upplevdes täcka det valda 
syftet då de gav många artiklar till urval 1. Vid valet av artiklarna bedömdes titlarna 
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först, vilket kan innebära en svaghet om inte namnet är passande till syftet i artikeln. 
Artikelsökningen gjordes i databaserna PubMed, Cinahl och PsycInfo eftersom dessa 
ansågs passa syftet för sitt innehåll av artiklar inom omvårdnad. Sökorden 
kombinerades på flera olika sätt i databaserna, detta kan vara en styrka i sökningen 
och även det att det uppstod slutligen återkommande träffar.  
 
Sökningsmetoden upplevdes ge en täckande sökning utifrån syfte. Artiklarna 
granskades enligt Carlsson och Eimans bedömningsmall och sammanställdes i en 
matris. Att skriva en uppsats ensam kan ge en svaghet eftersom andra infallsvinklar 
kan gå förlorade. Antalet kvalitativa artiklar var nio och antalet kvantitativa två. De 
två kvantitativa artiklarna ansågs vara relevanta för studiens syfte, men det större 
antalet kvalitativa artiklar är naturligt, eftersom de beskriver upplevelser och 
erfarenheter.  
 
Många delar av världen presenterades i resultatartiklarna, två från respektive länder 
Australien, Japan, Sverige, USA och en från respektive Schweiz, Nederländerna och 
Syrien. Av elva artiklar var det tre som handlar om migranter, en från Sverige och två 
artiklar från Australien. Båda länderna har stora invandrargrupper, därför är det 
relevant att ha migranternas upplevelser med. Vårdgivare möter personer med annat 
ursprung oftare och behöver kulturell kompetens i vårdmöten. Hälso- och 
sjukvårdsorganisationen och sjukförsäkringsförhållandena kan variera mellan länder 
och påverka människors levnadsförhållanden och därmed upplevelserna av vården. 
Medvetenhet om detta kan minska risken för denna svaghet i tolkningen. Spridningen 
kan ge också en styrka för arbetet i den meningen att det mellanmänskliga och 
genuina samförståndet eller saknaden av den går att finna mellan individer bakom 
kultur och etnicitet. Med benämningen vårdgivare anses här läkare eller 
sjuksköterska. 
 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att belysa patientupplevelser av möten hos vårdgivare inom 
diabetesvården. 
 
I studierna framkom betydelsen av individuella hänsyn i vårdmöten, både när hänsyn 
fanns och när den saknades. Ömsesidighet i relationen kunde finnas i form av bra 
samarbete mellan vårdgivare och patient, men även saknas när informationen inte var 
individuellt anpassad eller patienten upplevde vårdgivaren distanserad. Stöd och 
uppmuntran upplevdes behövas speciellt vid ny diagnos, vid problematiska situationer 
i livet eller när motivationen till egenvården dalade i samband med andra sjukdomar 
eller problem. Stödet och uppmuntran kunde uppfattas genom några vänliga ord eller 
genom att bli tillfrågad om aktuell orsak till besöket eller om den aktuella situationen 
i patientens liv. Om känslan av att blivit bemött som en unik individ, infinner sig hos 
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patienten, går han till sin vardag med nya krafter (Björk Brämberg et al., 2012; 
Peytremann et al., 2012; Burke et al., 2009; Corser et al., 2010; Edwall et al., 2010; 
Inoue et al; Jowsey et al., 2011; Komaric et al., 2012; Moser et al., 2010; Zamzam et 
al., 2012). 
  
Upplevelsen av ett respektfullt och individuellt bemötande och kontinuitet med 
samma vårdgivare var viktigt för patienterna (Burke et al., 2009; Corser et al., 2010; 
Edwall et al., 2010; Moser et al., 2010). Lyhördhet för patientens aktuella situation i 
hennes liv och speciellt i vardagen och patientens upplevelse att vårdgivaren förstår 
och bekräftar patienten, är utgångspunkt till att i samförstånd planera vården. Vid 
kronisk sjukdom är vårdrelationen långvarig och patienten behöver känna tillit och 
respekt för att ha möjligheten att bestämma över sin livsstil och livssituation. Moser, 
Houtepen och Widdershoven (2006) anser att om vårdgivaren inte ger patienterna 
möjlighet till dialog och delaktighet i vårdprocessen, upplever patienten minskad 
kontroll, empowerment och sjukdomshantering. När de involverade tar del av 
varandras tankar, känslor, oro och vanor genom en social interaktion, resulterar detta i 
en ansvarsfull vårdrelation (ibid). 
 
Ömsesidighet i relationen innebär att samarbetet hjälper patienten att lösa sina 
problem med stöd av vårdgivaren (Zoffmann et al., 2006). Abdoli, Ashktorab, 
Ahmadi, Parvizi och Dunning (2008) skriver om den stress och oro som drabbar 
patienter när de får diagnosen. I Abdolis studie beskriver deltagare att de minns den 
dagen då de fick diagnosen och hur de i chock försökte passivt följa vårdgivarens råd 
och rekommendationer trots den besvärliga situationen. De rapporterade ändå positivt 
om sin relation till vårdgivare som de kände tillit till. 
 
Vårdgivarens stöd och uppmuntran samt närståendestöd har betydelse för hur 
patienten kan klara egenvården (Moser et al., 2010). Uppmuntran från vårdgivare kan 
vara några uppskattande ord över en mindre förbättring i resultaten, vilket då kan 
väcka nytt hopp om bättre sjukdomskontroll och minska rädslor i en för patienten 
ängslig situation (Abdoli et al., 2008). Om komplikationer upptäcks kan detta leda till 
att patienten går igenom en ny transitionsprocess som vid insjuknande. Det stadiet, då 
patienterna har accepterat att de har diabetes eller en komplikation och insett att de 
har en livslång sjukdom, är en nödvändig fas för empowerment processen (Abdoli et 
al., 2008). Hörnsten et al. (2004) har skrivit att transitionsprocessen är krävande men 
den kan också vid diabetesdiagnos ge en upplevelse av ny start med sundare och 
hälsosammare liv. 
 
Otydlig information kunde leda till att patienterna inte förstod informationen och 
deras egenvårdsförmåga försvagades (Corser et al., 2010). Komplikationer och andra 
problem i livet kunde också minska patientens motivation och försvaga 
egenvårdsförmågan. Tillit i en långvarig vårdrelation innebär problemlösning, 
kommunikation och stöd och skall hindra att patienter upplever att de har lyckats eller 
misslyckats med överenskommelsen. Upplevelsen av misslyckande kan ha sin grund i 
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att vårdgivaren har gett förslag om en åtgärd som patienten inte ser som möjlig. 
Tydliga förklaringar, kontroll att patienten förstått och förhandling om 
behandlingsalternativen ökar patientens tillfredställelse med konsultationen och 
hans/hennes autonomi (Moser et al., 2006). 
 
Språkbarriär, bristande kulturell kompetens och sensitivitet hos vårdgivare upplevdes 
försämra migranternas vård (Jowsey et al., 2011; Björk Brämberg et al., 2011; 
Komaric et al., 2012). Vi bör ta reda på individuella uppfattningar, kulturella kontext 
och reflektera över levnadsvillkoren (Hjelm & Nambozi, 2008). Travelbee (1991) 
påtalar att etableringen av relationen mellan patient och vårdpersonal måste ske 
mellan personer och inte mellan roller. Omvårdnadsforskaren Capinha-Bacote (1999) 
har presenterat kulturell kompetens som en pågående process där vårdgivaren strävar 
efter en ökad förståelse för personens individuella, familjära och samhällsmässiga 
kontext. Till denna process hör kulturell medvetenhet, kunskap, färdigheter, möten 
och kulturell vilja till. Det är viljan och inte ett måste, som är förutsättningen till 
delarna i processen samt flexibilitet i bemötandet av andra och vår acceptans av 
olikheter (ibid).  Björk Brämberg och Nyström (2010) anser i sin studie om att vara 
immigrant och patient i Sverige att fokus kan behövas riktas mot migranternas 
erfarenheter, inte mot deras ursprung. 
 
Relationen mellan vårdgivare och patient upplevdes otillfredsställande, om 
vårdgivaren inte tillät diskussioner om patienters oro eller rädsla för komplikationer 
eller andra bekymmer (Burke et al., 2006; Corser et al., 2010; Zamzam et al., 2012; 
Björk Brämberg et al., 2012; Jowsey et al., 2011; Komaric et al., 2012). Kneck (2011) 
beskriver också den negativa upplevelsen som kunde uppstå när patienter inte fick 
tala om det som tyngde dem på grund av att tiden bara räckte till ordinationer och 
kontroller (ibid). I den traditionella, didaktiska, diabetesutbildningen har vårdgivare 
lärt sig att ställa frågor och ge råd i stället för att lyssna samt ställa frågor som får 
patienten att själv reflektera. Fossum och Arborelius (2004) påpekar vikten av att 
patienten får möjlighet till att berätta orsaken till besöket, symptom, tankar, känslor 
och förväntningar.  
                                        
Patientens förståelse för sin diagnos, behandling och för sina individuella målvärden 
var förutsättningen att kunna ta hand om egenvårdsbeslut i vardagen (Edwall et al., 
2010; Björk Brämberg et al., 2012; Jowsey et al., 2011; Peytremann et al., 2012). 
Utan kännedom till sina individuella målvärden kan patienten inte bedöma resultaten 
på egenkontrollerna av blodsocker och ta ett beslut om behandlingsåtgärd. Didaktisk 
information och information utan reflektion till patientens individuella behov leder till 
svårigheter i sjukdomshanteringen i vardagen. Enligt Russel (2006) lär vuxna sig bäst 
genom när de är övertygade om att de behöver kunskapen eller färdigheten. Ofta kan 
det vara livserfarenhet eller situation som motiverar till inlärning. Ömsesidig tillit och 
gemensamma förväntningar med vårdgivaren bäddar för en bra lärosituation (Russel, 
2006). Sparud Lundin (2008) anser att patienter skaffar nya kunskaper genom sina 
egna erfarenheter och sin egen självreflektion.  
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Det är viktigt att se personen med problem och inte personen med sjukdomen och 
dess patologi samt att patienten känner att han/hon är förstådd. Om vårdgivare 
avbryter patientens berättelse om de aktuella problemen i hans/hennes liv eller 
avslutar konsultation för tidigt, går han/hon miste om patientens sjukdomsuppfattning, 
känslor och förväntningar (Fossum & Arborelius, 2004). I många av de utvalda 
studierna framkom att patienterna hade behov av psykologiskt och psykosocialt stöd, 
speciellt påtalades behovet i de australiensiska studierna från kommuner med många 
immigranter.  Rubin och Peyrot (2007) har föreslagit åtgärder hur patienter med 
psykosociala hinder kan hjälpas till adekvat egenvård och behandling och deras 
forskning stöder de dagens interventioner som baserar sig på beteendemässiga och 
psykosociala hinder i behandlingen av diabetes. 
 
Det gäller att vara lyhörd för individuella orsaker till bristande egenvård, eftersom 
egenvårdsförmågan kan påverkas av migrationserfarenheter, posttraumatiska tillstånd, 
socioekonomiska faktorer, stress, språksvårigheter och även tidsbrist vid 
konsultationer kan försvaga egenförmågan.  Religion kan spela en stor roll i 
människors liv och påverka behandlingen. Uppfattningarna om hur sjukdomar 
uppstår, kan påverka följsamheten till behandlingen. Uppfattningarna är individuella 
och kan variera mycket även mellan individer inom samma kultur. Nedstämdhet, 
depressiva symtom och depression kan försämra egenvårdsförmågan avsevärt. Bördan 
patienterna känner med behandlingen och den tidskrävande egenvården kan minska 
motivationen. Empatiskt förhållningsätt och aktivt lyssnande kan ge ett behövligt stöd 
till patienten med kronisk sjukdom. 
 
Personer med diabetes får stöd till sin egen medverkan i vården även från 
myndigheter i landet. Nationella Diabetesregistret för diabetesvården i Sverige är inte 
längre tillgängligt för bara vårdgivare och myndigheter utan alla kan ta del av de 
rapporterade resultaten. Patienter med diabetes kan välja en vårdgivare som i registret 
uppvisar bra behandlingsresultat, vilka också bör vara samtidigt resultat av god 
egenvård och därmed resultat av god och adekvat diabetesutbildning, stöd och 
uppföljning till personer med diabetes. 
 
Socialstyrelsen (2009) har för avsikt att förstärka patientens delaktighet i sin vård och 
har gett riktlinjer till vårdgivare om God vård. Detta begrepp är definierat med sex 
områden; kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, 
jämlik hälso-och sjukvård samt hälso-och sjukvård i rimlig tid. Områden följs upp 
genom kvalitetsindikatorer som skall belysa processer, resultat och kostnader utifrån 
begreppet God vård. Respektfullt och individuellt bemötande, individuell information 
och kunskapsöverföring och individens delaktighet i den egna vården är några av 
indikatorerna (Socialstyrelsen, 2009). Dessa intentioner sammanfaller väl med 
empowerment-filosofin, Vibeke Zoffmans pedagogiska modell och Travelbee’s teori 
om ömsesidig relation och samförstånd mellan patient och vårdgivare i 
diabetesvården.   
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Konklusion 

Ömsesidig informationsöverföring, bekräftelse till patienten på vårdgivarens 
förståelse för patientens situation och gemensam problemlösning är viktiga 
grundelement i en lyckad kommunikation. Vårdgivarens förhållningssätt kunde vara 
traditionellt auktoritär och patientdelaktighet under konsultationer saknades ibland, 
helt eller delvis. Utan sin egen delaktighet i mötet med vårdgivaren fick patienten inte 
bekräftelse på att vårdgivaren förstod henne/honom, relationen blev inte ömsesidig 
och vårdgivaren skötte problemlösningen auktoritärt. Kulturell kompetens betonades 
som viktigt i mångkulturellt arbete. Patienter värdesatte vårdgivarens samförstånd 
med dem, däremot upplevdes som inadekvat information, distanserat bemötande eller 
brist på delaktighet i möten negativt för vårdrelationen och egenvårdsförmågan. 
Ömsesidighet i informationsöverföringen och relationen underlättade 
kommunikationen. 
 

Implikation 

Nationella riktlinjer för diabetesvården mäter med kvalitetsindikator andelen 
sjuksköterskor som har minst 7,5 högskolepoäng i pedagogik i tillägg till sina 15 
poäng i ämneskompetens. Det är viktigt att fler får möjligheten att komplettera sin 
utbildning i pedagogik eftersom undervisning i och stöd till beteendeförändring 
kräver samtalsfärdigheter och kunskaper om emotionella och psykologiska faktorer i 
inlärning när patienten skall hjälpas till varaktig beteendeförändring. Även andra 
professioner kan ha nytta av pedagogiska metoder, och gemensamma utbildningar för 
teamets medlemmar är inte att förakta.   
           
Verksamheterna är idag hårt belastade och det är svårt att prioritera förebyggande och 
psykosociala åtgärder före medicinska behov hos patienter. En ny intervention, stöd 
till beteendeförändring baserad på kognitiv beteendeterapi, har utvecklats och väntar 
på att implementeras. Personer med diabetes behöver mer tid vid sina besök för 
egenvårdutbildning och stöd för sin kroniska sjukdom. Ny forskning kan riktas mot 
individuella konsultationer, som inte är lika mycket undersökta som 
gruppundervisning angående behandlingsresultat. 
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Tabell 1: Sökordsöversikt 

 
 
 

 

Sökord Databasnamn Databasnamn Databasnamn 

Diabetes mellitus typ2 PubMed Cinahl PsycInfo 

Communication PubMed Cinahl PsycInfo 

Health education PubMed Cinahl  

Patient experience PubMed Cinahl  

Nurse patient relations PubMed Cinahl PsycInfo 

Consultation PubMed Cinahl PsycInfo 

Individualized care PubMed Cinahl PsycInfo 

Counseling PubMed   

Visits PubMed  PsycInfo 

Care PubMed Cinahl PsycInfo 

Nurse PubMed Cinahl  

Nurse care PubMed   
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

150311 PubMed 

Diabetes mellitus type 2 and 
communication and health 
education 109 13 5 4 

150311 PubMed 

Diabetes mellitus type 2 and 
communication and patient 
experience 17 5 2 1 

150311 PubMed 

Diabetes mellitus type 2 and nurse 
patient relations and patient 
experience 4 2 1 0 

150311 PubMed 
Diabetes mellitus type 2 and  
individualized care and nurse 5 3 1 1 

150311 PubMed 
Diabetes mellitus type 2 and nurse 
patient relations 22(2) 4(2) 2(2) 1(2) 

150311 PubMed 
Diabetes mellitus type 2 and 
consultation and patient experience 7 3 1 1 

150311 Cinahl 

Diabetes Mellitus Type 2 and 
Communication and Health 
Education 7(1) 4(1) 2(1) 0(1) 

150311 Cinahl 

Diabetes Mellitus Type 2 and 
Communication and Patient 
Experience 11(1) 2(1) 0(1) 0(1) 

150311 Cinahl 

Diabetes Mellitus Type 2 and 
Nurse Patient Relations and Patient 
Experience 1 0 0 0 

150311 Cinahl 
Diabetes Mellitus Type 2 and 
Individualized Care and Nurse 0(1) 0(1) 0(1) 0(1) 

150311 Cinahl 
Diabetes Mellitus Type 2 and 
Nurse Patient Relations 25(2) 4(2) 2(2) 0(2) 

150311 Cinahl 

Diabetes Mellitus Type 2 and 
Consultation and Patient 
Experience 0 0 0 0 

150311 PsycInfo 

Diabetes mellitus type 2 and 
communication and patient 
experience 11 2 1 1 

150311 PsycInfo 
Diabetes mellitus type 2 and 
consultation and patient experience 4(1) 2(1) 0(1) 0(1) 

150331 PubMed 

Diabetes mellitus type 2 and 
counseling and visits and patient 
experience 2 2 0 0 

150331 PubMed 
Diabetes mellitus type 2 and nurse 
care and patient experience 12(2) 2(2) 1(2) 1(1) 

150331 PsycInfo 
Diabetes mellitus type 2 and care 
and visits and patient experience 4(1) 3(1) 1(1) 1(1) 
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Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Ishikawa, H., & Yano, E. (2010). The relationship of patient participation and 
diabetes outcomes for patients with high vs. low health literacy. Patient 
Education and Counseling, 84(3), 393-397. doi: 10.1016j.pec.2011.01.029 

 

Land  
Databas 

Japan 
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka om patientdelaktighet i medicinska konsultationer hade olika effekter på 
self-efficacy och sjukdomskontroll med hänsyn till patientens kommunikativ sjukdomskunskap. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
  

Urval 39 personer med diabetes typ 2 

Datainsamling Enkät 

Dataanalys Pearson´s correlation, regression, logistic regression analysis with rubust variance estimates, Stata 
11.0 software. 

Bortfall 14 personer 

Slutsats Om vårdgivaren först undersöker patientens kunskapsnivå, kan det hjälpa att upptäcka patientens 
potentiella hinder för sjukdomshantering. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (93 % ) 

 VIII 



BILAGA B  

Artikel 2 

 

 

Referens Inoue, M., Takahashi, M., & Kai, I. (2013). Impact of communicative and critical 
health literacy on understanding of diabetes care and self-efficacy in diabetes 
management: a cross-sectional study of primary care in Japan. BMC Family 
Practice, 14(40), 1-9. doi: 10.1186/1471-2296-14-40 

 

Land  
Databas 

Japan  
PubMed 

Syfte Syftet var att undersöka hur sjukdomskunskap är relaterad till patientens förståelse av 
diabetesvården och egenvårdsaktiviteter inom primärvården. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ studie 
Tvärsnittstudie, observation 

Urval 269 personer med diabetes 

Datainsamling Enkät 

Dataanalys Pearson`s correlation coefficient, multivariate regression analyses 

Bortfall 71 av 340 personer 

Slutsats Av de tre nivåerna sjukdomskunskap (functional, communicative och critical) var communicative 
(det vill säga patient kan ta reda på information) och critical (avancerad) positivt relaterade till 
patientens förståelse av behandlingen. Vårdgivarens tydlighet i informations överföringen hade 
positiv effekt på egenvården. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 2 (79 %, stort bortfall) 
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Artikel 3 

 

 

Referens Peytremann-Bridevaux, I., Lauvergeon, S., Mettler, D., & Burnand, B. (2012). 
Diabetes care: Opinions, needs and proposed solutions of swiss patients and 
health care professionals: A quality study.  Diabetes Research and Clinical 
Practice, 97(2), 242-50. doi: 10.1016/j.diabres.2012.02.021  

 

Land  
Databas 

Schweiz 
PubMed 

Syfte Syftet var att belysa både patienters och personalens upplevelser om fungerande diabetesvård och 
funderingar om utvecklandet av ett regionalt diabetesprogram. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Tematisk analys 

Urval 39 personer med diabetes 

Datainsamling Intervju    

Dataanalys Tematisk analys  

Bortfall 0 

Slutsats Resultatet visade varierande upplevelser av vårdens kvalitet. Inadekvat information uppdagades. 
Patienterna upplevde brist på samarbete mellan professioner. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (97 %) 
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Artikel 4 

 

 

Referens Corser, W., Lein, C., Holmes-Rovner, M., & Gossain, V. (2010). Contemporary 
adult diabetes mellitus management perceptions. The Patient-Centered Outcomes 
Research, 3(2). 101-111. doi: 10.2165/11318450-000000000-00000 

 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att beskriva resultaten från intervjuer med en grupp amerikanska vuxna med typ 2 
diabetes angående deras upplevelser och mottagningsbesök. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Tematisk analys  

Urval 44 vuxna personer med diabetes typ 2 

Datainsamling Intervju 

Dataanalys Tematisk analys 

Bortfall 11 av 44 personer 

Slutsats Flera deltagare upplevde frustration över relationen med personal och läkare under besöken. 
Många upplevde processerna i sjukdomshanteringen variera från den ena till den andra. Många 
deltagare var engagerade i en större interventionsstudie. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (95 %) 
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Artikel 5 

 

 

Referens Burke, J.A., Early, M., Dixon, L.D., Wilke, A., & Puczynski, S. (2009). Patients 
with diabetes speak: Exploring the implications of patients´ perspectives for their 
diabetes appointments. Health Communication, 19(2), 103-114. doi: 
10.1207/s1532027hc1902_2 

 

Land  
Databas 

USA 
PsycInfo 

Syfte Syftet var att ta fram upplevelser från mottagningsbesök hos ´läkare för att veta deras 
förväntningar till besöket och till läkaren. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Grounded theory 

Urval 8 personer med diabetes typ 2  

Datainsamling Intervju 

Dataanalys Tematisk analys 

Bortfall 0 

Slutsats Patienterna hade åsikter om tid, information, kontroll, familjens inverkan, komplikationer, 
samsjuklighet och relationen till läkaren. I studien framgår tankar om hur läkaren kan använda 
informationen om patienters perspektiv för att öka deras self-efficacy och därmed den glykemiska 
kontrollen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (95 %) 
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Artikel 6 

 

 

Referens Komaric, N., Bedford, S., & van Driel, M.L. (2012). Two sides of the coin: 
patient and provider perceptions of health care delivery to patients from culturally 
and linguistically diverse backgrounds. BMC Health Services Research, 12(322), 
1-14. doi: 10.1186/1472-6963-12-322 

 

Land  
Databas 

Australien 
PubMed 

Syfte Syftet var att belysa immigranters upplevelser, attityder och åsikter från olika kulturella och 
språkliga ursprung och om deras vårdgivare med hänsyn till deras sjukdom. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Tematisk analys 

Urval 50 personer, med arabiska språket eller födda i Sudan, China, Vietnam eller Tonga. 

Datainsamling Intervju 

Dataanalys Tematisk analys, Innehållsanalys med QSR NVivo8 software 

Bortfall 0 

Slutsats Patienterna var generellt nöjda, men kostnader för sjukvård och väntetider till behandling 
presenterade signifikanta hinder. Fler medicinskt kunniga tolkar och tolkhjälp i allmänhet 
önskades. Vissa hade upplevt rasism och diskriminering. Kulturell kompetens upplevdes saknas 
hos vårdgivare. De önskade personal till sjukvården från samma ursprung som de själva. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (95 %) 
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Artikel 7 

 

 

Referens Moser, A., Houtepen, R., & Spreeuwenberg, C. (2010). Realizing autonomy in 
responsive relationship. Medicine Health Care and Philosophy, 13(3), 215-223. 
doi: 10.1007/s11019-010-9241-8 

 

Land  
Databas 

Nederländerna 
PubMed 

Syfte Syftet var att öka den etiska diskussionen blad sjuksköterskor med fynden från en studie om äldre 
personers autonomi vid typ 2 diabetes. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
Grounded theory 

Urval 15 äldre personer med diabetes typ 2 

Datainsamling Intervju 

Dataanalys Constant comparative method, a substantive theory 

Bortfall 0 

Slutsats De äldre personer kan bäst ta var på sin autonomi i nära relationer till andra när flera essentiella 
aspekter av vården är närvarande i deras liv. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (93) 
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Artikel 8 

 

 

Referens Zamzam, S., Anoosheh, M., & Ahmadi, F. (2012). Barriers to diabetes control 
from Syrian womens´ perspectives. Japan Journal of Nursing Science, 1(10), 121-
129. doi: 10.1111/j.1742.7924.2012.00218.x 

 

Land  
Databas 

Syrien 
PubMed 

Syfte Syftet var att belysa hinder till sjukdomskontroll hos syriska kvinnor med typ 2 diabetes. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Innehållsanalys 

Urval 12 kvinnor i Syrien med diabetes typ 2 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall 0 

Slutsats Fynden visade att förbättringar kan skapas genom aktivt lyssnande och genom att öppna 
informationskanaler mellan patienter och vårdgivare. Att ta hänsyn till psykosociala hinder hade 
betydelse för behandlingen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (92 %) 

 XV 



BILAGA B  

Artikel 9 

 

 

Referens Björk Brämberg, E., Dahlborg-Lyckhage, E., & Määttä, S. (2012). Lack of 
individualized perspective: A qualitative study of diabetes care for immigrants in 
Sweden. Nursing and Health Sciences, 2(14), 244-249. doi: 10.1111/j.1442-
2018.2012.00684.x 

 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att beskriva vården hos en diabetessjuksköterska och beskriva upplevda vårdbehov hos 
människor med diabetes typ 2 med immigrant bakgrund. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Explorativ design 

Urval 10 personer med diabetes typ 2, immigrantbakgrund 

Datainsamling Observation, bandade intervjuer 

Dataanalys Kvalitativ innehållsanalys 

Bortfall 0 

Slutsats Diabetessjuksköterska upplevdes auktoritär och hade inte individuellt synsätt i konsultationerna, 
vilka i huvudsak var utan hänsyn till patienters behov. Språksvårigheter reflekterades inte över. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (87 %) 
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BILAGA B  

Artikel 10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens Edwall L.-L., Danielsson, E., & Öhrn, I. (2010). The meaning of the consultations 
with the diabetes nurse specialist. Caring Sciences, 2(24), 241-348. doi: 
10.1111/j.1471-6712.2009.00726.x 

 

Land  
Databas 

Sverige 
PubMed 

Syfte Syftet var att få fram den essentiella meningen av konsultationen mellan patient och 
diabetessjuksköterska för att få förståelse för patienters upplevelser. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Fenomenologisk hermaneutisk metod 

Urval 20 personer med diabetes typ 2, immigrantbakgrund 

Datainsamling Narrativa intervjuer 

Dataanalys Fenomenologisk hermaneutisk metod för att analysera de översatta intervjuerna 

Bortfall 0 

Slutsats Patientupplevelser under konsultationen är känslomässiga och ett lyckat stöd ger krafter för att 
kunna följa behandlingen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (89 %) 
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BILAGA B  

Artikel 11 

 

 

Referens Jowsey, T., Gillespie, J., & Aspin, C. (2011). Effective communication is crucial 
to self-management: the experiences of immigrants to Australia living with 
diabetes. Chronic Illness, 7(1), 6-19. doi: 10.1177/1742395310387835 

 

Land  
Databas 

Australia 
PubMed 

Syfte Syftet var att ställa frågor om äldre immigranters upplevelser i Australien om hur deras liv med 
diabetes typ 2 var, hur hälsopolitiken påverkade deras liv och hur det skilde sig mellan de som var 
födda i Australien med ett annat ursprung. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ studie 
Innehållsanalys 

Urval 32 personer med diabetes typ 2, första och andra generationens immigranter 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer 

Dataanalys Innehållsanalys med QSR NVivo8 software, deskriptiv med SpSS version 15 

Bortfall 8 av 32 personer 

Slutsats Immigranterna hade språkliga och kulturella svårigheter i kontakt med sjukvård, det hade däremot 
inte andra generationens invandrare. Sjukvården upplevdes inte kunna ge effektiv behandling för 
de äldre immigranterna och detta försvagade deras bemästring av sjukdomen. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad 1 (93 %) 
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