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Bakgrund: Den äldre befolkningen ökar och fler drabbas av sjukdomen diabetes
typ 2, detta påverkar deras hälsa och välbefinnande. Tidigare forskning visar att
diabetes påverkar äldres liv psykiskt och fysiskt. Personcentrerad vård är
betydelsefullt för att uppnå bättre behandlingsresultat. Forskning om äldres
upplevelser av livet med diabetes kan ge en ökad förståelse hos vårdgivaren vilket
kan skapa bättre möjligheter till personcentrerad vård.
Syfte: Att belysa äldres upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2.
Metod: Litteraturstudie som baseras på 11 kvalitativa studier. Datainsamling har
genomförts via databaserna PubMed och CINAHL. Inspiration har tagits från
Graneheim och Lundmans metod för innehållsanalysen.
Resultat: Dataanalysen resulterade i tre teman och varje tema delades in i två
subteman; Känslomässig upplevelse (rädsla och frustration), upplevelse av
ständigt kämpande (mål och hälsa, motivation till behandling) och upplevelse av
stöd från omgivning (mötet med sjukvårdspersonal, mötet med familj och vänner).
Konklusion: Litteraturstudien har visat att äldres upplevelser av att leva med
sjukdomen är negativa men positiva upplevelser framkommer också. Dessa
upplevelser är individuella men likheter finns också och detta beror på olika
faktorer. Det finns få studier om äldres upplevelser av att leva med diabetes
mellitus typ 2, därför anses personcentrerad vård viktig i behandlingen samt mer
forskning för ökad kunskap.

Nyckelord: diabetes geriatrik, diabetes mellitus typ 2, diabetes typ 2, egenvård
livserfarenhet, uppfattning, upplevelser, äldre, äldre vuxna.
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ELDERLY PEOPLES’S
EXPERIENCES OF LIVING WITH
DIABETES MELLITUS TYPE 2
A LITTERATURE REVIEW
ATEFA KARIMI
ELIRUT VARGAS
Karimi A, Vargas E. Elderly people`s experiences of living with diabetes mellitus
type 2. A literature review. Degree project in nursing 15 credit points. Malmö
University: Faculty of Health and Society, Department of Care Science, 2016.

Background: The elderly population is increasing and more people suffer from the
disease type 2 diabetes, this affects their health and wellbeing. Previous research
shows that diabetes affects older people's life mentally and physically. Personcentered care is important for achieving better treatment results. Research on
elderly people's experiences of life with diabetes could provide a better
understanding of the healthcare providers, which can create better opportunities
for person-centered care.
Objective: To highlight elderly people's experiences of living with diabetes
mellitus type 2.
Method: A literature review based on 11 qualitative studies. Data collection was
conducted via PubMed and CINAHL. Inspiration has been taken from Granheim
and Lundman's method for content analysis.
Results: Data analysis resulted in three themes and each theme was divided into
two subthemes; emotional experience (fear and frustration), experience of
constantly struggling (goals and health, motivation for treatment) and the
experience of support from the surroundings (the meeting with the medical staff,
meeting with family and friends).
Conclusion: The literature has shown that older people's experiences of living
with the disease are negative but positive experiences also emerged. These
experiences are individual but there are also similarities and this is due to various
factors. There are few studies on elderly people's experiences of living with type 2
diabetes mellitus, therefore person-centered care is vital in treatment and more
research for greater knowledge.

Keywords: diabetes geriatric, diabetes mellitus type 2, diabetes type 2, elderly,
experiences, life experience, older adults, perception, self-care.
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INTRODUKTION
De flesta människor som bor i Sverige känner till Diabetes mellitus typ 2, eller har
någon bekant som har sjukdomen, men själva förståelsen för hur det är att leva
med sjukdomen är liten (Diabetesförbundet, 2016: Nationella diabetesregistret,
2015; Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Författarna har under sin
verksamhetsförlagda utbildning och arbetserfarenhet fått kännedom om att den
kroniska sjukdomen diabetes är väldigt vanligt förekommande i samhället, cirka
350 000 svenskar, eller tre-fyra procent av befolkningen har typ 2-diabetes, den
kan orsaka många komplikationer och påverka det dagliga livet (a a). Hittills var
diabetes typ 2 bara sett hos vuxna, men nu förekommer det också allt oftare hos
barn (WHO, 2016). Över en fjärdedel av invånarna på vårdhem har diabetes, en
siffra som kommer att öka i takt med att den förväntade livslängden stiger
(Annersten Gershater & Forbes, 2013).
Sjuksköterskan kan hjälpa patienten rent omvårdnadsmässigt med råd, medicin
eller annat stöd, men det är även viktigt att försöka förstå hur patienter upplever
sin sjukdom. Gruppen är stor och sjuksköterskan kommer någon gång möta dem i
sitt yrkesverksamma liv samt för att kunna ge en personcentrerad vård till varje
individ. Författarna vill med denna litteraturstudie framföra en förståelse för hur
det är att leva med den kroniska sjukdomen diabetes typ 2.

BAKGRUND
Bakgrunden om diabetes mellitus typ 2 delas in i; Att leva med diabetes typ 2, Att
åldras med diabetes typ 2, Sjuksköterskans roll i omvårdnaden och Egenvård.
Att leva med diabetes typ 2
En av de vanligaste folksjukdomarna är Diabetes Mellitus, tidigare kallat för
sockersjuka, är samlingsnamnet för flera sjukdomar som leder till att sockerhalten
är ökad (glukos) i blodet (Alvarsson, 2013). Diabetes är en kronisk metabolisk
sjukdom som klassificeras i två huvudtyper (WHO, 2016). Typ 2 diabetes innebär
att produktion av insulin inte har upphört helt, men i kombination med
insulinresistens är det inte tillräckligt för att täcka kroppens behov dvs. cellernas
känslighet för insulin är nedsatt och fungerar inte på rätt sätt (a a). Det finns en
ökande förekomst av sjukdomen globalt, 2015 levde mer än 415 miljoner
människor med diabetes (IDF Diabetes Atlas, 2015). Med uppskattning kommer
denna siffra sannolikt att mer än fördubblas och år 2040 kommer antalet stiga till
642 miljoner fall. Denna ökning gäller förekomsten av typ 2-diabetes som kan
bero på livsstilsfaktorer som olämplig kost (övervikt och fetma), brist på motion,
stigande ålder och ökade stressnivåer på grund av dagens moderna samhälle (a a).
Diabetes är en vanlig folksjukdom och de vanligaste symtomen som förekommer
vid diabetes typ 2 är trötthet, ökad törst och ökade urinmängder, torra slemhinnor
och torr hud, viktminskning, sjukdomen kan även debutera med klåda i underlivet
och urinvägsinfektioner (Agardh & Berne, 2009). Symtomen för diabetes typ 2
liknar typ 1 diabetes, men i början av sjukdomen behöver inte symtomen vissa
sig, därför kan sjukdomen diagnostiseras flera år efter starten, när komplikationer
redan har uppstått (WHO, 2016).
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Behandling för diabetes typ 2 kan vara i tablettform som ökar insulinkänsligheten
som t.ex. Metformin (Alvarsson, 2013). Insulinbehandling ges som delas in i
direkt-, snabb-, medellång- och långverkande insulin. En annan viktig del av
behandlingen är att förändra livsstilen som kan innebära att förbättra sina
matvanor, motionera och gå ner i vikt vid övervikt (a a).
Diabetes är en progressiv kronisk sjukdom som kan orsaka stress, depression,
upplevelser av nedstämdhet, oföretagsamhet, förändringar i sinnesstämning,
melankoli samt trötthet eftersom balansering av blodsockret kan vara svårt att
hantera (Jutterström, 2013; Polonsky, 2002). Diabetes gör depression mer
sannolik eftersom personer som har högt blodsockervärde känner sig oftast
nedslagna, nedstämda och oföretagsamma vilket kan göra hantering av
egenvården svårare. Stress kan göra att blodsockret stiger, ju starkare känsla av
stress desto mer påverkas blodsockret (a a). Sjukdomen kan upplevas mentalt och
känslomässigt dränerande, vissa patienter upplever ett hot mot deras känsla av
identitet eftersom de tänker att andra inte ser dem som en person, utan som
sjukdomen diabetes (Li m fl, 2014; Wu m fl, 2014). Många upplever också en
intensiv ångest i samband med rädslan för komplikationer av diabetes. Dessa
psykologiska och beteendereaktioner kan påverka den glykemiska kontrollen av
behandlingen, samt de latenta komplikationerna (Al-Amer m fl, 2015). Effektiv
diabetesbehandling samt livsstilsförändringar/egenvård kan avsevärt förbättra
livskvalitet för diabetespatienten och minska hälso-och sjukvårdkostnader (a a).
Att åldras med diabetes typ 2
Vid mötet av patienter med diabetes är det viktigt för sjuksköterskan att vara
uppmärksam på åldersspecifika förhållanden eftersom ålder och livsfas har
betydelse för hur sjuksköterskan bemöter en person (Skafjeld & Graue, 2013). Det
är relevant att koppla diabetes i livsperspektiv med Eriksons psykosociala
utvecklingsteori eftersom denna teori kan användas som utgångspunkt av
ålderspecifika förhållanden för hantering av diabetes (Homburger Erikson, 1993).
Eriksons teori presenterar livet från spädbarn till vuxenålder och beskriver vilken
betydelse individens närmiljö har. Vid sjukdomsspecifika behov och behandlingar
är det relevant att bli påmind om allmänna åldersspecifika behov som beskrivs i
hans teori för att kunna ge bättre vård. Den beskriver olika faser som en individ
går igenom, begreppet livskriser används för att beskriva övergångarna mellan
livets olika stadier. Utvecklingsteorins faser är en bra grund och stöd för att förstå
diabetes i ett livsperspektiv. Enligt teorin delas livet in i åtta faser, från
spädbarnsperioden till sen vuxenålder (>65 år). Mellan dessa faser uppstår
utvecklingskriser i övergångarna mellan varje fas, som kan vara positivt eller
negativt beroende på hur individen är rustad för den nya fasen relaterat till om
grundläggande behov är tillgodosedda i tidigare faser. Den naturliga utvecklingen
och positiva behovstillfredsställelsen i en fas kan störas vid sjukdom som t.ex.
diabetes som leder till en negativ utveckling i fasens grundinställning.
Ålderdomen i utvecklingsteorin beskrivs som en period då den äldre kan tänka
igenom hur livet har varit och detta kan leda till antigen acceptans eller förtvivlan.
Positiv grundinställning i ålderdomen är acceptans vilket innebär att individen är
nöjd med de val hen har gjort i livet. Om individen inte är nöjd med sina tidigare
val i livet, kan detta leda till förtvivlan i ålderdomen. Det bemötande och stöd som
anhöriga, vänner och vårdpersonal ger till personen med diabetes i livet kan vara
avgörande för hur livet blir för den enskilde (a a).
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Sjuksköterskans roll i omvårdnaden för äldre med diabetes
Sjuksköterskans lyhördhet, flexibilitet och medvetenhet om att människor är olika
har betydelse för äldre patienters olika behov och deras sätt att hantera olika
situationer vid diabetes mellitus typ 2 (Wikblad, 2012). Sjuksköterskans
färdigheter är avgörande för vården, som kan vara utvärdering, genomförande och
bedömning av diabetes mellitus typ 2. Genom dessa färdigheter kan
sjuksköterskan samordna nödvändiga förändringar och ge patientutbildning. En
lämplig patientutbildning är nyckeln till metabol kontroll för diabetespatienter
vilket är avgörande för en effektiv diabetes behandling, men däremot anses
traditionell utbildning vara otillräckligt för att ta itu med behov av patienter med
diabetes. Många äldre patienter har brist på motivation att delta i hälsoutbildning
och detta är en utmaning för sjuksköterskan (a a). Sjukvårdspersonal ansåg att
kunskap och utbildning om diabetes mellitus typ 2 var väldigt viktigt för
patienterna för att kunna hantera sin sjukdom och minska risken för
komplikationer (Holmström & Rosenqvist, 2005). En av sjuksköterskans
kärnkompetens är att utföra personcentrerad vård vilket innebär att personen blir
sedd och förstådd som en unik individ med individuella behov, värderingar och
förväntningar (Leksell & Lepp, 2013). Det är viktigt med en fungerande relation
mellan sjuksköterska och den äldre patienten, patienten är bäst på upplevelsen av
sin egen ohälsa samt kropp, därför är en personcentrerad vård viktig.
Sjuksköterskan ska bekräfta individens personlighet, bekräfta personens livsvärld,
visa empati, respekt samt ett fint bemötande. En annan kärnkompetens är
informatik, därför är informations- och kommunikationssystemet väldigt viktigt
för att kunna ge stöd till diabetespatienter i omvårdnaden (a a). Enligt Boyle m fl,
(2016) undersöktes hur patienter upplever den omvårdnad de får av sjuksköterskor
vid diabetes mellitus typ 2. Patienterna upplevde att det är en ständig utmaning att
leva med diabetes typ 2 och identifierade ett behov av ytterligare information och
rådgivning (a a). Bristande medvetenhet eller förståelse för patientens uppfattning
om diabetes ökar hos sjuksköterskor och detta kan påverka vårdkvaliteten (Wu m
fl, 2014). Därför är äldre patienters sjukdomsupplevelser centrala för deras inre
motiv till förändring och patientcentrerad egenvårdssupport samt
patientutbildning kan förbättra diabetessjuksköterskors färdigheter i stöd vid
egenvård av diabetes mellitus typ 2 (Boström m fl, 2014; Jutterström, 2013).
Egenvård
Egenvård innebär att den individ som drabbats av diabetes mellitus typ 2 ska
kunna hantera sin sjukdom genom att få information och undervisning om vad
diabetes handlar om, vilka komplikationer som kan uppstå samt hur
komplikationerna kan förhindras (Berne & Agardh, 2009). Kunskap om diabetes
mellitus typ 2, stöd och vägledning av sjukvårdpersonalen är därför en viktig del
av egenvården. Dessa komponenter gör att individen ökar sin förståelse om vad
motion och kost innebär och hur dessa påverkar kroppen i samband med
sjukdomen. Patienten ska också kunna mäta sin egen plasmaglukos, tolka resultat
och åtgärda sitt tillstånd efter det. Att hantera olika faktorer som till exempel
diethantering, följsamhet av läkemedel, stress, alkohol och infektioner som
påverkar blodsockret är viktigt att patienten känner till för sin egenvård. Vid
avancerad diabetes sjukdom är det väsentlig att patienten har kunskap och får
information om hur hen ska hantera sin fotvård vid komplikationer (a a).
Detta förbättrar den glykemiska kontrollen som leder till mindre incidens och
svårighetsgraden av diabeteskomplikationer bl. a mikrovaskulära, kardiovaskulära
komplikationer och mortalitet (Sue Kirkman m fl, 2012). Det finns olika faktorer
som kan påverka patienters egenvård, dessa kan vara olika roller och ansvar
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hemma vilket kan resultera i ineffektiv hantering av sjukdomen. Därför spelar
patientens vårdgivare en viktig roll vid hantering av diabetes mellitus typ 2.
Missnöje och otillfredsställdhet med hälso-och sjukvård så som brist på respekt,
relevant information, empati, stöd och förståelse från personalen kan vara faktorer
som påverkar patientens egenvård (Li m fl, 2012). Patienten med den kroniska
sjukdomen diabetes har ett eget stort ansvar för sin hantering av sjukdom, men
även hälso- och sjukvården har ett stort ansvar för varje individ
(Diabetesförbundet, 2016).
“Poorly managed diabetes leads to serious complications and early death. With
good self-management and health professional support, people with diabetes can
live a long, healthy life” (IDF Diabetes Atlas, 2015, s 24).
Stigande ålder, ärftlighet och minskad muskelmassa är riskfaktorer för att få
diabetes, detta kan bero på att äldre har en låg insulinproduktion på grund av
minskad mängd insulinproducerande celler (Sveriges Kommuner och Landsting,
2015). Äldre personer på äldreboende som har samsjuklighet, är ömtåliga och
väldigt sårbara har högre risk för sjukhusinläggning, akuta komplikationer och
hypoglykemi (Annersten Gershater & Forbes, 2013).
Dessa händelser behöver inte vara farliga, men kan vara smärtsamma, störande
och påverka livskvalité negativt. Studier har visat att äldre personer på
äldreboende upplever dålig vård, brist på hänsyn för nutritionsbehov, polyfarmaci,
förebyggande av hypoglykemi och minskning av diabetessymtom. De äldre
upplever smärta, trötthet och urininkontinens, ökad mental svaghet som kognitiv
försämring och demens. Detta hindrar personens kapacitet för egenvård och
behandling. Äldre har också hög risk för fotkomplikationer därför har prevention
av fotproblem en avgörande betydelse i denna population. För att lösa problemet
och förbättra livskvalitet upplevd av äldre med diabetes är att se till att de som är
ansvariga för att stödja de har den kompetens som krävs för att hantera deras
diabetes effektivt. Identifiering av symtom, uppmärksamhet på egenvårdsbehov,
en individuell vårdplan för att minska risk och symtom samt främjandet av
livskvalitet är viktiga komponenter. Färdigheter för att minimera risker och
förebygga problem såsom hypoglykemi, fotsår och polyfarmaci är nödvändiga (a
a).

PROBLEMFORMULERING
Diabetes mellitus typ 2 är den diabetesform som flest människor drabbas av och
sjuksköterskan kommer under sitt yrkesverksamma liv att möta och vårda
patienter med diabetes mellitus typ 2 (Svensk sjuksköterskeförening, 2015).
Därför är det viktigt för sjuksköterskan att ha förståelse och kunskap om hur
patienter upplever sitt liv eller vardag med sin sjukdom för att sedan kunna
bemöta, tillfredsställa behov och ge personcentrerad vård av god kvalitet till
patienten.

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR
Syftet med examensarbetet var att belysa hur de äldre patienter upplever att leva
med diabetes mellitus typ 2.
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Frågeställningar
• Hur beskrivs äldres upplevelser av att leva med diabetes typ 2 i den
vetenskapliga litteraturen?

AVGRÄNSNINGAR
Litteraturstudien fokuserar på diabetes typ 2 som förekommer hos äldre som är 65
år och uppåt. Diabetes mellitus typ 2 är en av de vanligaste sjukdomarna i Sverige
och sjuksköterskan kommer under sitt yrkesverksamma liv att möta och vårda
patienter, med att förebygga och behandla diabeteskomplikationer, ge
patientutbildning, följa och kontrollera blodglukosnivån och ge omvårdnad vid
allvarliga fotproblem (Socialstyrelsen, 2015). Därför är det viktigt för
sjuksköterskan att ha kunskap om detta (a a).

METOD
Metoden som valdes för studien och för att svara på syftet är litteraturstudie.
Litteraturstudie används för att sammanställa och analysera data från forskning
eller empiriska studier (Polit & Beck, 2014). Databaserna Pubmed som främst
använder medicinsk forskning och Cinahl som samlar omvårdnadsforskning
användes för att finna källor. 11 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats, dessa
bygger på empiriska studier, valdes för att ingå i litteraturstudien. De studier som
har en kvalitativ ansats beskriver upplevelser eller erfarenheter (a a). Den
analysmetod som valdes för att analysera resultatets olika delar var kvalitativ
innehållsanalys från Granheim & Lundmans (2004) metod.
Precisering av arbetet
Ett preliminärt syfte formulerades, den handlade om upplevelser av att leva med
diabetes mellitus typ 2. Efter en pilotsökning (dirty search) kunde författarna hitta
artiklar som handlade om upplevelser av både vuxna och äldre, sedan begränsades
syftet till äldre personers upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2.
Syftet formulerades enligt POR-modellen (tabell 1) (Polit & Beck, 2014, kap 2).
En projektplan gjordes och tidsplan sattes upp för litteraturstudien.
Tabell 1. POR-modell – syftet
Population
Äldre

Område
Diabetes mellitus typ 2

Resultat
Upplevelser

Inklusionskriterier
• Artiklar från databaserna Pubmed och Cinahl
• Studier på engelska och svenska
• Studier som är publicerade mellan åren 2000 och 2016
• Kvalitativ metod
• Studier med deltagare som är ≥40 år med diabetes typ 2
• Både män och kvinnor
• Artiklar som är peer reviewed
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Exklusionskriterier
• Artiklar som inte är tillgängliga i fulltext via Malmö högskolans bibliotek
• Artiklar som efter kvalitativ granskning visar på låg kvalitet
Litteratursökning
Litteratursökningen utfördes tillsammans av båda författarna. Databaserna
Pubmed och Cinahl valdes för att välja väsentliga artiklar november 2016.
Kombination av sökblock användes och fria sökord samt MeSH-termer under
litteratursökningen i Pubmed. Vid sökning i databasen Cinahl gjordes
blocksökningar med olika sökord och headings. De elva studier som berör
sjuksköterskans huvudområde omvårdnad valdes till litteratursökningen. En
systematisk sökning gjordes utifrån sökord med utgångspunkt från syftet.
Sökorden var kopplade till syftets tre områden: äldre, diabetes mellitus typ 2 och
upplevelse. Orden "aged", "elderly" och ”older adults” kombinerades för att
finna många artiklar med titlar som svarar på studiens syfte. Andra ord som
experience, life experience, perception, diabetes mellitus type 2, diabetes type 2,
diabetes geriatric, self care användes också för att finna relevanta artiklar som
svarar på syftet. För att kombinera sökblocken med varandra användes de
booleska söktermerna AND och OR (tabell 2). Vid sökning >65 år i databaserna
var antalet preliminära träffar begränsat, därför har författarna utökat sökningen
och inkluderat studier <65 år (>40 år).
Urvalsprocess
De vetenskapliga artiklarna som valdes skulle vara peer reviewed granskade och
ha abstrakt (Forsberg & Wengström, 2013). Vid varje sökning lästes abstrakt från
artiklar vars titel var relevant för litteraturstudiens syfte och de abstrakt som inte
ansågs svara på syftet exkluderades. Abstrakt som inkluderade sökorden som valts
lästes igenom och de artiklar som var passande för syftet samt utifrån inklusionsoch exklusionskriterierna valdes. Artiklarna ska vara originalartiklar och ha hög
eller medelhög kvalitetsgranskning. De artiklar som inte var tillgängliga i fulltext
via hemsidan Malmö högskolas bibliotek valdes inte och exkluderades och även
de artiklar som inte var publicerade i vetenskapliga tidskrifter valdes bort. Vissa
av de valda artiklarna som återkom i databasernas tolkades som datamättnad (a a).
Vid sökningen i databaserna gjordes filter med artiklar som var publicerade från
år 2000, åldersgruppen för äldre var 65+ samt artiklar med fulltext.
Pubmed
Sökning i pubmed utfördes genom pubmeds ämnesordlista med indexerade ord
som kallas MeSH (Medical Subject Headings) samt fritextord (SBU, 2014a). Ord
som användes var perception, experience, diabetes type 2, diabetes mellitus type
2, aged, elderly, older adults, self-care. För varje ämnesord skapades block med
söktermen OR, sedan sattes blocken ihop med söktermen AND. Detta resulterade
i 225 träffar, sedan lades filter för att avgränsa antalet träffar, med full text,
senaste 16 år och ålder 65+. Sökningen resulterade sedan i 108 artiklar (se bilaga
1). Titlarna lästes av författarna och titlar som var relevanta för syftet samt
matchade inklusionskriterierna var 62 stycken. Abstrakt lästes av författarna,
sedan diskuterades vilka abstrakt som var mest relevanta för att läsas i full text
och granskas för studien. Sju artiklar lästes i fulltext, av dessa valdes tre ut för
granskning. De övriga artiklarna exkluderades då de var av kvantitativ ansats. En
artikel inkluderades i studien (se tabell 2).
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Cinahl
Sökning i databasen CINAHL var relevant eftersom den är anpassad för
omvårdnadsforskning (Polit & Beck, 2014). Sökningen gjordes med indexerade
ord, då användes CINAHL`s ämnesordlista cinahl headings, samt fritextord för att
få fler antal träffar och inte missa viktiga artiklar. Sökningen genomfördes som
tidigare med blocksökning med de booleska termerna OR och AND (a a). Två
blocksökningar gjordes i CINAHL med sökorden experience, life experience,
perception, aged, elderly, older adults, diabetets mellitus type 2, diabtetes type 2,
self care. På samma sätt som innan lades filter för att avgränsa antalet träffar och
exkludera artiklar som inte var relevanta för studien. Sökning 1 resulterade i 101
träffar och sök 2 resulterade i 66 träffar, vars titlar lästes igenom av båda
författarna. 83 abstrakt lästes igenom och 16 artiklar lästes i fulltext. Av dessa
granskades nio artiklar och resten exkluderades då de var av kvantitativ ansats.
Nio artiklar valdes för att ingå i studien (se bilagor 2 och 3). Eftersom
sökningarna visade på få artiklar som hade en åldersgräns >65 år, gjordes en
fritextsökning med ordet ”diabetes geriatric”, en ytterligare artikel hittades för att
ingå i studien. Totalt 10 artiklar hittades i Cinahl för att ingå i studien.
Tabell 2. Databassökning/urval av artiklar i Pubmed och Cinahl.

Datab
as

Sökord

Anta
l
träff
ar

Ant Granska
al
de
lästa abstrakt
titlar

Granskade/lä
sta artiklar

Utval
da
artikla
r

Pubme
d

(((((("Perception"[Me
sh]) OR
"Perception") OR
experience)) AND
((("Diabetes Mellitus,
Type 2"[Mesh]) OR
"Diabetes Mellitus,
Type 2") OR
"Diabetes Type 2"))
AND
(((("Aged"[Mesh])
OR "Aged") OR
elderly) OR older
adults)) AND (("Self
Care"[Mesh]) OR
"Self Care")
(MH "Life
Experiences+") OR
”Experience” AND
(MH "Aged+") OR
“Aged” OR “elderly”
OR “older adults”
AND (MH "Diabetes
Mellitus, Type 2”)
OR "Diabetes
Mellitus, Type
2" AND "Diabetes
Type 2"

108

108

31

7

1

101

101

52

10

5

(MH "Life
Experiences+") OR

66

66

31

6

4

Cinahl

Cinahl
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"Life
Experiences" OR
“Experience” OR
“perception” AND
(MH "Aged+") OR
"Aged" OR “elderly”
OR “older adults”
AND (MH "Diabetes
Mellitus, Type
2") OR "Diabetes
Mellitus, Type 2" OR
"Diabetes Type 2"
AND (MH "Self
Care+") OR "Self
Care"

Kvalitetsgranskning
Kritisk granskning av 13 artiklar gjordes för att bedöma studiernas kvalitet, dvs.
svagheter och styrkor, (Polit & Beck, 2014, s 69 - 70). För att utföra själva
granskningen valdes en granskningsmall från SBU för kvalitativ
forskningsmetodik (2014b) som hette Mall för kvalitetsgranskning av studier med
kvalitativ forskningsmetodik – patientupplevelser. Artiklarna bearbetades och
punkter som var med i SBU:s mall som skulle följas för att granska artiklarna och
se vilken vetenskaplig kvalitet de hade. Artiklarna lästes igenom av författarna
enskilt för att öka trovärdigheten, som oberoende granskare. En artikel valdes att
granskas med protokollet tillsammans för att få bekräftelse på att författarna har
tolkat det lika. Resten av artiklarna granskades enskilt. Sedan diskuterades
artiklarna igen. Graderingen i mallen för att granska artiklarna var hög, medelhög
och låg kvalitet. Hög kvalitet enligt SBU:s mall betydde en bra frågeställning och
en tydlig metod samt forskarens tolkningar var med i data. Låg kvalitet däremot
var att dessa kriterier inte uppnåddes. Den vetenskapliga kvalitetsbedömningen
sker efter SBU:s (2014c) kriterier (se bilaga 4). Kvalitetsnivåerna som kan uppnås
enligt denna mall är hög, medelhög eller låg kvalitet. De elva artiklar som nådde
minst medelhög kvalitet valdes för litteraturstudien (bilaga 5) (a a).
Dataanalys
Analysmetoden som användes var innehållsanalys från Granheim och Lundmans
(2004) metod som analyserar kvalitativ text, dvs. upplevelser och erfarenheter.
Vid analyserandet av artiklarna lästes dessa flera gånger och små
sammanfattningar gjordes under läsningen för olika delar av innehållet för att få
en helhet om varje artikel. Resultat delarna lästes en extra gång, sedan delades
resultatet in i olika teman och subteman. Subteman valdes för varje tema som
svarade på syftet i litteraturstudien. Detta gjordes med färgpennor där varje
upplevelse eller tema och subtema fick en färg. Detta underlättade själva
processen för att skilja på teman och subteman. För att utföra själva analysarbetet
av resultatet i artiklarna, kopplades de valda meningsenheterna till de valda teman
som var positiva och negativa upplevelser av diabetes mellitus typ 2 och
subteman. Meningsbärande enheter kopplat till syftet plockades ut som sedan
kondenserades till mindre stycken. Sedan tolkades meningarna och blev till teman
(tabell 3) (a a). Tre teman och sex subteman identifierades. Första huvudtemat
benämns ”känslomässiga upplevelser” som delas in i två subteman ”rädsla och
frustration ” och ”positiv syn på sjukdomen”, nästa huvudtema benämns
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”upplevelse av ständigt kämpande” vars subteman benämns ”mål och hälsa” och
”motivation till behandling”. Tredje huvudtemat benämns ”upplevelse av stöd
från omgivning” som har subteman ”mötet med sjukvårdspersonal” och ”mötet
med familj och vänner”.

Tabell 3. Exempel på bearbetning av utvalt material (meningsbärande enhet,
kondensering, tolkning och tema).
Meningsenhet
”Ingenting. Jag
väntar på att
dö…Inte bara
jag. Många
människor som
är sjuka, varje
dag, har smärta.
De vill dö…Om
du inte har
hälsan, om du
har vardaglig
smärta, är ditt
liv inte bra. Det
är bitter…”
”Jag försöker att
se på detta på ett
mycket positivt
sätt och jag ser
på detta som en
möjligen
livräddare för
om jag inte hade
fått diabetes så
skulle jag
förmodligen
väga 95 kg och
jag skulle
förmodligen ha
fått en
hjärtattack. Jag
har aldrig haft
en hjärtattack.
Så du måste
vara positiv och
se det som en
klapp på axeln
och på grund av
detta ser jag
efter mig mer
noggrant än
tidigare”

Kondenserad
meningsenhet
Ingenting.
Väntar på att
dö. Många
människor har
smärta varje
dag. Om du har
vardaglig
smärta är ditt liv
inte bra.

Tolkning av
Tema
meningsenhet
Ser på sjukdomen
Rädsla och
som något
frustration
smärtsamt och vill
dö. De orkar inte
leva med
sjukdomen. Om de
inte känner att de
har hälsa känns livet
bitter.

Jag ser på detta
positivt och som
en livräddare.
Jag skulle
förmodligen ha
fått en
hjärtattack, så
du måste vara
positiv. Jag ser
efter mig mer
noggrant än
tidigare.

Ser på sjukdomen
som något positivt
och som en
livräddare. För att
undvika
komplikationer som
jag ännu inte fått,
tar jag hand om mig
mer nu än tidigare.
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Positiv syn på
sjukdom

RESULTAT
Det finns få studier publicerade om äldres upplevelser av att leva med diabetes
mellitus typ 2 och analysen av resultatet i dessa studier resulterade i tre teman och
varje tema delades in i två subteman (tabell 3) som presenteras i nedan.
Tabell. Teman och subteman.
Känslomässiga
upplevelser
Rädsla och frustration

Upplevelse av ständigt
kämpande
Mål och hälsa

Positiv syn på
sjukdomen

Motivation till
behandling

Upplevelse av stöd från
omgivning
Mötet med
sjukvårdspersonal
Mötet med familj och
vänner

Känslomässiga upplevelser
Upplevelserna av att leva med diabetes mellitus typ 2 visade sig vara varierande.
De upplevelser som framkom i resultatet delades in i två underkategorier; Rädsla
och Frustration och Positiv syn på sjukdomen.
Rädsla och Frustration
Upplevelser som patienterna kände kunde vara rädsla, oro, ångest, stress,
frustration, depression, hopplöshet, trötthet, förnekande och svårigheter både i
samband med att de fick sin diagnos och efter sin diagnos av diabetes mellitus typ
2 (Phillips, 2007).
Diagnostisering av sjukdomen diabetes kunde upplevas på olika sätt av
patienterna, vissa upplevde det som en chock för det är något som är kroniskt och
obotligt och rädslan fanns för hur livet skulle bli framöver (a a). Detta handlade
om att deltagarna skulle hantera olika upplevelser av inre konflikter mellan krav
som diagnosen ställde på personen och samtidigt personens egna vanor
(Gorawara-Bhat m fl, 2008; Yamkawa & Makimoto, 2008). När patienterna fick
sin diagnos ledde detta till rollförändringar samt svårigheter i hantering av den
nya livssituationen, detta gav en känsla av skuld och stigmatisering (a a). Denna
första chock som patienterna fick på grund av diagnosen och att starta insulin
terapi, skapade känslor av förnekande eftersom det var brist på symtom och
kunskap om sjukdomen, samt att många tyckte att diabetes kontrollerade
patienterna och de inte kunde slåss med sjukdomen och behålla kontroll
(Gorawara-Bhat m fl, 2008; Haltiwanger, 2012; Hood m fl, 2009; Hörnsten m fl,
2004). Patienter hade olika syn på sin sjukdom, vissa såg det som något naturligt i
livet och detta kopplades till den normala åldrandeprocessen, medan andra såg på
sjukdomen som någonting onormalt dvs. patologiskt. Allvarligheten av
sjukdomen kunde skiljas genom att antingen se sjukdomen som något odramatisk
med en långsam utveckling, eller som mycket allvarlig och livshotande (a a).
Andra såg på sjukdomen som något enkelt dvs. inte betungande eller svårt att
hantera, men andra kunde uppleva att det var svårt och det krävde mycket energi
för att hantera sjukdomen (Phillips, 2007).
Att ha diabetes var som att uppleva rädsla och svårigheter (Lundberg & Thrakul,
2011; Phillips, 2007). Rädslan för komplikationer var den värsta som patienterna
kunde uppleva, de var rädda för att bli amputerade och förlora sina ben, få
njursvikt och dö. Andra var rädda för dagliga stickningar med kanyl och varje ny
symtom som uppträde upplevdes för patienterna som en indikation för en möjlig
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komplikation som kunde uppstå framöver (a a). Andra upplevelser kunde vara
oro, ångest och stress som var den psykologiska belastningen majoriteten
upplevde på grund av komplikationer (Poopola, 2005).
” I was very worried when the doctor told me that I had diabetes… My mother
and one of my sisters had diabetes and died from this disease. I could not sleep in
the beginning. I feel better now… but still I am afraid each time to hear from the
doctor that my blood sugar is too high”. (Lundberg & Thrakul, 2011, s 56).
Hantering av diabetes ledde till en känsla av frustration hos patienter och för
individer som hade levt ett meningsfullt liv innebar diagnosen en stressig
livsförändrande händelse som gjorde att de tappade kontroll (Gorawara-Bhat m fl,
2008; Phillips, 2007). Detta ledde till en medvetenhet av en irreversibel kondition
och framförde behovet av egenvård som i sig själv var betungande än diabetes
själv. Läkarnas och sjuksköterskors råd var svårt att följa för patienterna, det
upplevdes som svårigheter eller barriär relaterat till kostrestriktioner. Brist på
denna frihet orsakades också av att kontrollera sin diet, ta medicin och insulin på
rätt tid samt träna, som skapade en obehagskänsla (a a). Sjukdomen gav
patienterna en känsla av hopplöshet som beskrevs genom rädsla, förnedring,
ensamhet och skam. Därför kunde inte patienterna ha en framtidstro och såg ingen
lösning på sin situation (Lundberg & Thrakul, 2011).
” Nothing. I wait to die…Not only me. Many people who are sick, every day, have
pain. They like to die…If you do not have health, everyday pain, your life is not
sweet. It`s bitter…” (Wu m fl, 2008, s 21)
Sjukdomen kunde också ge en känsla av trötthet, som kunde upplevas som brist
på energi, svårt för att göra saker (aktivitet intolerans). Resultatet av det blev
missnöje med det dagliga livet, mindre interaktion med familj och vårdare, de
hade ingen väg ut ur situationen och blev mer deprimerade och ensamma (Wu m
fl, 2008).
Positiv syn på sjukdomen
Trots att deltagarna hade sjukdomen diabetes mellitus typ 2 så kunde de se
positiva sidor av livet med sin sjukdom (Yamakawa & Makimoto, 2008).
Sjukdomen ansågs vara en bra möjlighet att hantera och förbättra sin livsstil och
diet, det gav möjlighet att stoppa omåttligt ätande och drickande eller
oregelbundna måltider som inte var hälsosamt för dem och som de inte kunde
sluta med förr. Deltagare som ville undvika bygga upp stress gjorde vad de var
intresserade av som t.ex. motion, olika aktiviteter och kost. Genom denna
förändring i deltagarnas inställning till livet eller förändring i deras beteende gav
de en positiv syn på livet som gjorde att de kände sig friska och njöt av
fritidsaktiviteter i sin vardag (a a). Patienter kopplade sin sjukdom till sin religion,
en patient beskrev att denna börda som han hade fått av Gud, gav honom
möjligheten och viljan att ta hand om sig själv och bli en bättre och mer hälsosam
person (Haltiwanger, 2012).
Upplevelsen av självförtroende var en betydelsefull och central faktor som
påverkade patientens hälsa i relation till diabetes (Hood m fl, 2009; Wu m fl,
2008;). Nivån av självförtroende hos patienterna avslöjades genom patientens
uttryck för sin tro om individens förmåga att hantera sitt dagliga liv. Många
patienter uttryckte att de inte var i behov av andra utan att de klara sig själva
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väldigt bra vilket upplevdes tryggt av patienterna. Självförtroende påverkade
patientens egenvård av diabetes, därför betraktades det som något viktigt för
diabetespatienter med hjärtproblem (a a). Patienterna kunde också känna
självförtroende i samband med mötet med sjukvårdspersonalen, de upplevde en
känsla av säkerhet och de hade självförtroende, dessa möten upplevdes vara
tillfredsställande (Hornsten m fl, 2005). Detta självförtroende härled till en positiv
inställning till deras diabetes, som i exemplet nedan (a a).
” I try to look in a very positive way and I look upon this as possibly a life saver
because if I hadn`t contracted diabetes, I would probably now weigh 15 stones
and I would have probably have had a heart attack, I`ve never had a heart attack.
So, you have to be positive and you say this is a tap on the shoulder and because
of it I look after myself far more carefully than I used to” (Hood m fl, 2009, s 26).
Upplevelse av ständigt kämpande
Upplevelse av ständigt kämpande delades in i två underkategorier; Mål och hälsa
och Motivation till behandling.
Mål och hälsa
I studierna framkom att patienter beskrev sina mål i globala och funktionella
termer än i biomedicinska termer de hade i livet (Haltiwanger, 2012; Hornsten m
fl, 2005; Huang m fl, 2005). Patienterna prioriterade de dagliga rutinerna i livet än
den specifika diabetes vården. Patienter ville behålla sin självständighet i de
dagliga aktiviteterna som var ett primärt hälsomål, detta inkluderade kontinuerlig
daglig egenvård samt undvika att bli en börda för familjen som i exemplet nedan
(a a).
” That is my goal, to remain independent, and of course, I do not ever want to
become a burden to my sons” (Huang m fl, 2005, s 308)
Ett annat primärt mål som patienterna prioriterade var att förbli levande och
hälsosam (Haltiwanger, 2012; Hornsten m fl, 2005; Huang m fl, 2005). Det
sekundära målet för patienterna inkluderade prevention av komplikationer av
diabetes, ta rätt läkemedel för att undvika att ta extra läkemedel och kontrollera
vikten och riskfaktorer. En patient hade som mål att kontrollera sitt blodsocker när
som helst, detta skapade möjlighet för hen att kontrollera sin sjukdom och att
sjukdomen inte kontrollerade hen. Andra patienter upplevde en känsla av att de
hade lågt självförtroende och de hade ett behov av att andra skulle stötta de med
deras mål som gjorde att de blev motiverade och tog mer ansvar för sin hälsa.
Vissa patienter upplevde förnekelse, men samtidigt acceptans eftersom de inte
ville ha struktur i sitt liv men samtidigt så ville de ha ett hälsosamt liv. Patienter
upplevde brist på motivation för att uppnå sina mål och följa sjukvårdens
rekommendationer. Ibland stämde inte patienters egna mål med sjukvårdens och
detta ledde till en upplevelse av missnöjdhet (a a). I en annan studie så belystes
utsikter, planer och hopp för framtiden (Hörnsten m fl, 2004). Patienter beskrev
utsikter som en upplevelse av en bra eller hotad framtid baserat på de
komplikationer de kunde få av sjukdomen. Planer hade en stor betydelse för
patienterna eftersom detta gav en upplevelse av att de hade en mening med livet.
Hoppfullhet var en annan upplevelse som var kopplat till livsupplevelser dvs. hur
individen såg på livet samt sin sjukdom diabetes och i detta spelade egenvård stor
roll (a a).
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Motivation till behandling
Egenvård kunde innehålla dagliga rutiner som kosthantering, träning,
medicinhantering, läkarbesök och blodsockerkontroll (Gorawara-Bhat m fl, 2008).
Motivation till egenvård kunde vara extern eller intern. Extern motivation innebar
att patienterna jämförde sig med andra när det gällde egenvård och hälsomål.
Intern motivation däremot innebar viljan att ha kontroll över sin sjukdom. Kost
kunde bli ett problem, eftersom patienterna tyckte det var något viktigt att ha koll
på, men samtidigt kom det upp hinder som var svårhanterliga och obehagliga.
Patienterna försökte äta rätt för att ha blodsockret på en normal nivå, men när de
inte lyckades med det skapades rädsla hos individen (a a). Patienterna åt mat som
inte var rekommenderat, detta orsakades av yttre omständigheter dvs. när familjen
åt då blev de också sugna och åt med (Gorawara-Bhat m fl, 2008; Lundberg &
Thrakul, 2011). Blodsockret höjdes på grund av det och samtidigt mådde de inte
bra och blev oroliga. Patienter kunde även gå emot kostråd som de fick av
sjukvården, eftersom detta var betydelsefullt för deras välbefinnande. De hade
kunskap om att t.ex. äta för mycket sötsaker var inte rekommenderat, men ändå så
åt de det dem ville för att tillfredsställa sig själva. Träning var en del av
egenvården, vissa blev motiverade att träna för att de mådde bra efter träningen,
det kändes bekvämt och roligt att träna (a a). Träning kunde däremot också
upplevas som jobbigt för det tog mycket kraft och på grund av trötthet hade de
inte ork (Hood m fl, 2009; Huang m fl, 2005; Lundberg & Thrakul, 2011;
Poopola, 2005). Religion var stark kopplad med sjukdomen, patienter fick hopp
för att leva. Vissa trodde att detta kunde hjälpa de att bli friskare, därför var detta
betydande och motiverade de att kämpa och slåss och inte ge upp, de använde
detta som copingstrategi (a a). Engagemang handlade om hopp och tillit för
omgivningen, då personen själv inte kunde hantera situationen själv (GorawaraBhat m fl, 2008).
” I participated in the diet test to see my blood sugar level. I ate one plate of rice
and curry. The nurse measured my blood sugar before and one hour after eating.
Then, she showed me the result, more than 300mg/dl. I became very scared as it
was very high” (Lundberg & Thrakul, 2011, s 55).
Behandling med tabletter uppskattades mer av patienter än annan behandling som
t.ex. insulinbehandling (Hood m fl, 2009; Phillips, 2007). Eftersom många hade
endast tablettbehandling ansåg de att sjukdomen inte var så allvarlig speciellt när
det var brist på symtom. När patienterna gick över från tablettbehandling till
insulin var det för patienterna som en chock, detta väckte känslor som rädslan för
att andra skulle döma och se dem som en ”dålig diabetiker” eftersom då ansågs de
som att de inte kunde ta hand om sig själva på rätt sätt, det blev som en
konkurrerande komponent för att hantera situationen. Många patienter var arga
eftersom sådan oundviklighet inte var förklarat för dem tidigare dvs. att övergång
från tablettbehandling till insulinbehandling kunde bli möjligt. Patienter upplevde
att sjukvårdpersonalen inte gav tillräcklig med information, därför hittade de sin
egen väg genom att ta kontakt med andra som hade samma sjukdom och hittade
information på internet, vilket resulterade i minskad upplevelse av isolering.
Andra patienter som fick besked om att de skulle gå över från tabletter till insulin
och inte blev behandlade bra av sjukvården kände sig bedrövade. De såg initiering
av insulin som en bestraffning, men själva upplevelsen när de startade
behandlingen så var det inte lika traumatiskt som de hade förväntat sig (a a).
Behandling och bättre livsstil på grund av egenvård och regelbundna
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blodsockerkontroller förbättrade deras hälsa och förhindrade att andra sjukdomar
uppkom, kunde många patienter uppleva (Yamakawa & Makimoto, 2008).
” When you go onto insulin you take your diabetes more seriously. If I eat the
wrong thing I start to feel sluggish” (Phillips, 2007, s 39).
Upplevelse av stöd från omgivning
Stöd från omgivning kunde upplevas individuellt både från sjukvårdspersonalen
eller ifrån anhöriga. Upplevelsen av stöd delades i två underkategorier; Mötet med
sjukvårdspersonalen och Mötet med familj och vänner.
Mötet med sjukvårdspersonalen
Förtroende, kunskap och support från sjukvårdspersonalen var behövande för
personerna vid hantering av sin sjukdom, om personalen var familjära och
förtrogna med patientens historia kunde kopplas till om de fick en positiv eller
negativ bild av sjukvården (Wu m fl, 2008). Möten med personalen kunde
upplevas tillfredställande och detta karakteriserades av empati och förståelse som
kunde ses hos både läkarna och även annan personal, att de inte hade något att
klaga på och kände nöjdhet med mötet. Något som var väldigt viktig för
patienterna var upplevelsen av jämlikhet och respekt för det egna valet. Personal
som var mer förstående och lyssnade på patienterna upplevde respekt som gjorde
de nöjda med möten och då blev de mer motiverade i sin egenvård. Patienterna
kunde uppleva sig vara mer värda om personalen respektera dem som en person
med svagheter såväl som styrkor samt kunde de uppleva att de inte blev
behandlade som endast patienter eller fall (a a). Patienter som kände sig
deltagande, välkomna och fick ett vänligt bemötande av personalen, framkallade
detta en känsla av förtroende som vidare skapade ett bra samarbete (Hornsten m
fl, 2005).
” The district nurse has known my family for decades, and understands my
situation, like my problems with walking, and that I can hardly empty
mailbox…She sees me as a human being and last month she provided me with a
cycle exerciser, which I use regularly” (Hornsten, m fl, 2005, s 613).
Patienter kunde också uppleva möten med sjukvårdspersonalen mindre
tillfredsställande (Hornsten m fl, 2005; Phillips, 2007). De blev behandlade med
ignorans, ovänlighet, värdelöshet och respektlöshet, därför kände de sig
ovälkomna, diskriminerade och patienterna uttryckte att denna sorts behandling
sårade och förolämpade patienterna. Eftersom personalen inte lyssnade på
patienterna skapade detta skillnad mellan patienters och personalens åsikter om
vilken sorts vård som var bäst för dem. Dessa otillfredsställande möten
framkallade en känsla av otrygghet och brist på förtroende för vårdpersonalen
som i exemplet nedan (a a).
” As soon as I stepped into the room I noticed her gaze. They see me as a
hypochondriac and don’t understand my suffering…Later she said. There are
more people than you who need help” (Hornsten m fl, 2005, s 613).
Mötet med familj och vänner
Diabetes skapade skam och sociala svårigheter för de som hade svårt att acceptera
diabetes som sin personliga identitet (Haltiwanger, 2012). Patienter hade svårt och
berätta för sina kamrater om sin sjukdom för att då skulle de betraktas som svaga.
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Patienter kunde kompromissa sin hälsa på grund av social otrevnad, att de tappade
kontroll samt att de inte passade in i det sociala, detta för att inte få låg självkänsla
och emotionellt lidande. De äldre lade mycket värde på närhet, samhörighet och
lojalitet till sin familj, de prioriterade inte sina egna behov först i sociala
situationer för att få respekt samt för att inte bli en börda för andra (a a).
Upplevelsen av tillfredsställhet kunde också ses genom ökat socialt nätverk, de
försökte att förbättra relationen mellan familj och vänner och med detta kunde de
uppleva att de var nöjda och fick mer respekt (Yamakawa & Makimoto, 2008).
Patienternas familj gav uppmärksamhet till deras hälsa och situation och
samarbetade med de i samband med deras egenvård (a a). De jämförde sig själva
med familj och vänner som också hade samma sjukdom, och utifrån det försökte
de minimera svårighetsgraden av sina egna problem (Gorawara-Bhat m fl, 2008;
Huang m fl 2005).
” I don`t want to be a burden to my kids. They have their own worries. I cannot
impose. I took care of my parents when they were old, but I was first generation
and my children probably won`t take care of me” (Haltiwanger, 2012, s 156).

DISKUSSION
Diskussionen presenteras i metoddiskussion och resultatdiskussion nedan.
Metoddiskussion
Metodens styrkor och svagheter diskuteras nedan.
Planering
Författarna valde litteraturstudie som metod till examensarbetet för att den
besvarar bäst på författarnas frågeställningar och ger en breddare perspektiv i
relation till patientens upplevelser (Polit & Beck 2014), samt för
litteratursökningen (Forsberg och Wengström, 2013). Graneheim och Lundman
(2004) innehållsanalys användes för examensarbetes resultatdel. Både
metodlitteratur och innehållsanalys kan ses som en styrka i denna studie eftersom
dessa ger en tydlig och bra struktur för hur litteraturstudien ska genomföras.
Inklusions- och exklusionskriterier
De inklusionskriterier som valdes i denna studie användes för att passa studiens
syfte. Kvalitativ ansats valdes eftersom den fokuserar på både individens
erfarenheter och upplevelser (Forsberg & Wengström, 2013), därför kan resultatet
i studien ses som en styrka. De inklusionskriterier som valdes gjorde att det blev
hög kvalité på artiklar som hittades och artiklar som matchade syftet hittades,
därför sågs inklusionskriterierna som en styrka.
Exklusionskriterier som användes i studien var för att exkludera artiklar som inte
svarade på syftet. Artiklar som inte var tillgängliga i full text, studier som inte
kunde nås via Malmö högskolas bibliotek, studier som ansågs ha låg kvalitet efter
granskning eller studier som hade kvantitativ ansats exkluderades från denna
studie. Det kan betraktas som en svaghet i studien, eftersom artiklar som inte var
tillgängliga i fulltext och inte gick att nå via Malmö Högskolas biblioteket, kan
relevant information ha missats. En styrka som kan ses är att artiklar är skrivna på
engelska eftersom engelska språket behärskas av båda författarna vilket minskar
risken för felaktigheter i studien. Artiklar med låg kvalitet exkluderades från
studien eftersom dessa kunde ge missvisande information som skulle påverka
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studiens resultat och kvalitet. Därför anses detta som en styrka, den ökar
litteraturstudiens pålitlighet och kvalitet. Dessa exklusionskriterier som valdes kan
ha påverkat resultatet och sökningen kanske hade nått fler träffar om inte dessa
exklusionskriterier skulle finnas, men risken hade varit att det inte passade syftet.
Detta ses både som en svaghet men också som en styrka.
Litterattursökning
Pubmed och Cinahl används som databaser för litteraturstudien för att dessa berör
sjuksköterskans huvudområde som är omvårdnad enligt Polit & Beck (2014),
därför ses detta som en fördel, därför motiverade detta också valet att använda
dessa databaser. Användning av ämnesord ses som en fördel för att det ger
exakthet, dessa användes i både Cinahl och Pubmed med tidsbegränsning. Detta
tolkades som att det räcker bara med ämnesord för att hitta relevanta studier vid
sökningen för studiens syfte. Vid kombination av söktermerna används de
Booleska söktermerna OR och AND. Dessa används för att hitta relevanta studier
och söktermen NOT används inte för att inte exkludera eller missa relevanta
artiklar och detta ses som en fördel (Forsberg & Wengström, 2013). En nackdel
ses i litteratursökningen eftersom databasen PsycINFO inte användes eftersom
kunskap hos författarna om databasen var liten. PsycINFO är en databas som
samlar in material inom psykologi och beteendevetenskap vilket kunde vara
relevant för litteraturstudiens syfte då upplevelser är psykologiskt. Vid
sökningarna i databaserna Pubmed och Cinahl >65 år var antalet preliminära
träffar begränsat därför har författarna utökat sökningen och inkluderat studier
>40 år.
Urvalsprocess
De artiklar som hittades för litteraturstudien av författarna är gjorda i skilda delar
av världen såsom (USA, Sverige, Japan, Storbritannien, Australien, UK och
Irland) detta ger en större överblick på upplevelsen av diabetes mellitus typ 2 och
ses som en styrka, samtidigt kan det ses som en svaghet från olika kulturella
miljöer, men trots denna variation framkommer intressanta likheter mellan dessa
äldre patienter. I resultatet av studierna finns det en samstämmighet och enighet
oavsett vilket ursprung och stort antal deltagare, samt bilden av upplevelsen av
diabetes typ 2 är lika och förenliga i stort sätt, därför ses detta som en styrka av
författarna. Artiklar framkom som svarade bra på syftet men eftersom de avvek
från inklusionskriterierna för litteraturstudien då de var av kvantitativ ansats
exkluderas dessa artiklar, vilket ses som en svaghet eftersom viktiga fakta kan ha
missats.
Kvalitetsgranskning
Vid kvalitetsgranskning av artiklarna används SBU:s granskningsmall, SBU
(2014b), denna mall används för att granska kvalitativa studier, samt var mallen
förståelig och hanterbar för författarna att använda i sin kandidatuppsats, vilket
ses som en styrka. En svaghet kan ses eftersom den inte är modifierad efter den
aktuella litteraturstudien (Forsberg & Wengström 2013). Ingen anpassning gjordes
eftersom frågorna passade för litteraturstudien och kunskap om modifiering hos
författarna var liten. För att uppnå samma bedömning och tolkning diskuteras
granskningsmallen grundligt och prövades gemensamt vid granskning av första
artikeln som uppfattades likadant, detta ses som en styrka för att det minskar
risken för feltolkning av bedömningen av artiklarnas kvalitet. Den fortsatta
granskningen och analysprocessen gjordes enskilt, detta ses som en styrka
eftersom granskningen och analysdelen stärktes av diskussionen. De artiklar som
återkom i de olika databaserna vid litteratursökning ses som en datamättnad och
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detta kan även ses som en styrka då inte nytt relevant data som framkom (SBU,
2014). 13 artiklar granskades och av dessa uppnådde nio hög kvalité, två
medelhög kvalité och två fick låg kvalité. De artiklar som exkluderades kan ses
som en svaghet eftersom något kan ha missats under sökningsprocessen. De
artiklar som efter granskning fick låg kvalité var bestämt att inte använda eftersom
antalet artiklar som hade hög kvalité eller medelhög kvalité var tillräckligt. Att
majoriteten av artiklarna fick hög kvalité bör således ses som en styrka i
litteraturstudien.
Dataanalys
Det anses vara svårt att kategorisera människors upplevelser till ett resultat av
med kategorier eftersom människor uttrycker sig på olika sätt och olika
synvinklar. Upplevelsen kan innehålla både känslor, erfarenheter, åsikter,
uppfattningar etc. dessa ämnen fick bli kategorier som resultatet delades in i.
Kategorierna fick justeras några gånger för att få ett sammanhängande resultat. De
kategorier och underkategorier som framträdde är representerade i fler än bara en
artikel, detta ses som en styrka och framhäver trovärdighet.
Vid dataanalysprocessen gjorde författarna för sig själv analys av materialet och
meningsbärande enheter markerades. Dessa jämfördes och utfallet blev lika vilket
ses som en styrka. Efter beslut om vilka meningsbärande enheter som var
användbara, utfördes analysen och diskussionen av det utvalda materialet
gemensamt för att minska individuella tolkningar, vilket ses som en styrka. Data
observeras som endast svarade på syftet och materialet kontrolleras noggrant
enskilt, efter tas annan data bort som inte svarade på syftet. Detta ses som en
styrka för att fokus ligger på data som svarar på syftet och inte annat. Först görs
tematisering av data och detta diskuteras, sedan görs andra mindre teman som
kallas subteman och dessa namnges. De teman som författarna har identifierat
kontrolleras med materialet för att se till att teman stämmer överens med data.
Resultatet har en stark koppling till data, därför ses detta som en styrka (Granheim
& Lundman 2004).
Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet
Författarna har försökt att vara textnära vid analysarbetet, detta för att öka
trovärdigheten i litteraturstudien. Detta gjordes genom att flera gånger gå tillbaka
till ursprungstexten för att säkerställa innehållet och inte missa viktig information.
Data fick god kvalitet vid granskningsarbetet med SBU:s mall och inga egna
tolkningar gjordes. Data som lästes är tillförlitligt eftersom artiklarna
kvalitetsgranskades och brister och styrkor i artiklarna diskuterades. Studier som
valdes för litteraturstudien är genomförda i olika länder, mellan olika årtal och i
resultatet kan man se ett sammanhängande svar om upplevelser av diabetes
mellitus typ 2 vilket tyder på att det finns en stor överförbarhet.

Resultatdiskussion
Det finns få studier publicerade om äldres upplevelser av att leva med diabetes
mellitus typ 2, och syftet med denna litteraturstudie var att belysa äldres
upplevelser av att leva med diabetes mellitus typ 2. Resultatet i denna
litteraturstudie belyser olika sorters upplevelser som äldre pratade om i de
intervjuerna och som diskuteras nedan.
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Enligt tidigare forskning så visar det sig att det finns en ökande förekoms av
sjukdomen diabetes mellitus typ 2 globalt (IDF Diabetes Atlas, 2015; Nationella
diabetesregistret, 2015; Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Detta visar att
många äldre lider av ett problem som borde beaktas, men enligt studier så visar
det sig att det inte görs (Hornsten m fl, 2005; Phillips, 2007). Faktorer som
påverkar en äldre människas upplevelser kommer därför att belysas och tas upp i
resultatdiskussionen.
I resultatet förekommer det att det finns blandade upplevelser på grund av att
personerna har denna diagnos och de svårigheter och problem som komplikationer
de har i samband med sjukdomen som t.ex. rädsla, ångest, oro, stress, depression,
frustration, hopplöshet, trötthet, förnekande som är vanligt vid diabetes mellitus
typ 2, och detta beskrivs i många vetenskapliga studier (Gorawara-Bhat m fl,
2008; Haltiwanger, 2012; Hood m fl, 2009; Hörnsten m fl, 2004; Lundberg &
Thrakul, 2011; Phillips, 2007; Poopola, 2005; Wu m fl, 2008; Yamakawa &
Makimoto, 2008). Detta överensstämmer med tidigare forskning (Al-Amer m fl,
2015; Jutterström, 2013; Li m fl, 2012; Polonsky, 2002; Wu m fl, 2014) som
visade att diabetes är en progressiv kronisk sjukdom som kan upplevas mentalt
och känslomässigt dränerande t.ex. stress kan göra att blodsockret stiger, men
samtidigt kan också sjukdomen diabetes orsaka stress. Dessa psykologiska
reaktioner kan påverka den glykemiska kontrollen, behandlingen samt latenta
komplikationer.
Ett fynd som var väldigt intressant i resultatet var att det fanns äldre som kunde
uppleva positiva sidor av livet som välbefinnande och acceptans trots sin sjukdom
diabetes mellitus typ 2 och detta framkom i flera studier (Haltiwanger, 2012;
Hornsten, m fl, 2005; Hood m fl, 2009; Wu m fl, 2008; Yamakawa & Makimoto,
2008). I motsats till bakgrunden av tidigare forskning visade på att äldre personer
upplevde negativa känslor i relation till sjukdomen diabetes mellitus typ 2
(Jutterström, 2013; Polonsky, 2002) och till skillnad från resultatet så var detta en
positiv avseende. Detta klargör att hälsan upplevdes individuellt som förklaras av
en utvecklingsteori av (Homburger Erikson, 1993), teorin delas in i faser som är
en bra grund och stöd för att förstå diabetes i ett livsperspektiv med
utvecklingskriser mellan varje fas som kan vara negativt eller positivt beroende på
hur individen är rustad för den nya fasen relaterat till om grundläggande behov är
tillgodosedda i tidigare faser. Den naturliga utvecklingen och positiva
behovstillfredsställelsen kan störas vid sjukdom som t.ex. diabetes som leder till
en negativ utveckling i fasens grundinställning (a a). Därför ger teorin en
förståelse för att hälsan upplevs individuellt vid diabetes mellitus typ 2.
Det framkom i resultatet upplevelser som var anknutna till motivation till
behandling vid diabetes mellitus typ 2 som kunde vara extern eller intern.
Patienter ville inte följa rekommendationer, dessa råd kunde upplevas både
jobbiga men också bra. Religion var en faktor som motiverade patienterna och de
använde det som en copingstrategi i egenvården. Flera faktorer kan påverka en
äldre patients motivation till egenvård, därför anses det vara viktigt att
sjuksköterskan har kunskap om dessa faktorer för att bättre förstå och ge en god
vård som ökar deras motivation till egenvård (Gorawara-Bhat m fl, 2008; Hood m
fl 2009; Huang m fl, 2005; Lundberg & Tharkul, 2011; Poopola, 2005). Enligt
Annersten Gershater & Forbes (2013) kan ses att äldre personers följsamhet till
egenvård kan påverkas av omgivningen samt på grund av deras höga ålder så är
de mer sårbara och har en högre risk för att livskvalité blir nedsatt, upplevelsen av
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smärtsamhet samt en psykisk påverkan som vidare hindrar den äldres kapacitet till
egenvård och behandling. Enligt (Wickblad, 2012) kunde ses att det fanns brist på
motivation, därför ansågs det att vara en utmaning för sjuksköterskan.
I resultatet framkom det att personer med diabetes mellitus typ 2 kunde ha olika
syn på mål och hälsa. För vissa patienter var det väldigt viktigt med
självständighet, att förbli levande och hälsosamma, prevention av komplikationer
samt egenvård (Huang m fl, 2005). Andra personer rapporterade att de hade lågt
självförtroende, brist på motivation för att följa sina mål samt sjukvårdens
rekommendationer. Personernas tankar kring vilka mål de hade stämde inte
överens med sjukvårdpersonalens, därför ledde detta till en upplevelse av
missnöjdhet (Hornsten m fl, 2005). Synen på framtiden kunde upplevas som en
bra eller hotad framtid, och upplevelsen hoppfullhet var stark kopplat till hur de
såg på framtiden (Gorawara-Bhat m fl 2008; Hornsten m fl, 2005; Hörnsten m fl,
2004). Enligt Berne & Agardh (2010) så var kunskap och undervisning en viktig
faktor för patientens motivation till egenvård som att t.ex. förstå sin sjukdom, hur
komplikationer kan förhindras, mäta sin egen plasmaglukos, diethantering,
motion. Detta påpekar att de patienter som hade mer kunskap om sin sjukdom och
hur viktig det var att ta hand om den hade en framtidstro och mål som stärkte
upplevelsen av viljan att leva (a a). Personer som har planer har lättare att hitta
mening med livet och detta är av betydelse för deras välbefinnande (GorawaraBhat m fl, 2008). Personers mål och framtidstro kan också påverkas av olika
faktorer som skapar missnöjdhet och framtiden ser hotad ut, dessa faktorer kan
vara olika roller och ansvar hemma, missnöje, brist på respekt, relevant
information, empati, stöd och förståelse från andra kan påverka personen och leda
till bristande följsamhet av egenvård (Li m fl, 2012). Det var också personer som
kunde ha blandade känslor dvs. förnekelse och acceptans eftersom de inte ville ha
struktur i sitt liv, men samtidigt så ville de ha ett hälsosamt liv (Haltiwanger,
2012).
Behandling för diabetes mellitus typ 2 kan vara i tablettform eller insulin
(Alvarsson, 2013) och i studierna av (Hood m fl, 2009; Phillips, 2007)
uppskattades behandling i tablettform mer än insulin eftersom då ansåg
personerna att sjukdomen inte var lika allvarlig utan mildare samt detta skapade
en känsla av rädsla för att andra skulle se de som ”dålig diabetiker”. Patienterna
upplevde att de inte fick tillräckligt med information och förklaring om deras
behandling vilket skapade missnöjdhet (a a). En av sjuksköterskans
kärnkompetens är informatik, därför är det väsentligt att följa den eftersom detta
ger stöd till diabetespatienter i omvårdnaden samt ökar deras kunskap (Leksell &
Lepp, 2013).
I resultatet som belyser upplevelser av stöd kan sjukvårdsmöten upplevas både
tillfredsställande och otillfredsställande av patienterna beroende på hur de blev
behandlade av personalen. De möten som var tillfredsställande inkluderade
upplevelser som empati, förståelse, nöjdhet, jämlikhet och respekt för det egna
valet. Personal som lyssnade mer och förstod vad patienterna ville dvs. deras
emotionella känslor skapade bättre atmosfär som gjorde att de blev mer
motiverade till sin egenvård och kände sig mer värda. Personalens bemötande
påverkade deras känsla av förtroende som ledde till ett bra samarbete (Hornsten m
fl, 2005; Wu m fl, 2008). Tidigare forskning visade att sjukvårdpersonalens
färdigheter är avgörande för vården dvs. personcentrerad vård som innebär att
personen blir sedd och förstådd (Leksell & Lepp, 2013), detta är avgörande för en
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effektiv diabetesbehandling (Wickblad, 2012). Tidigare forskning visade också att
fungerande relation mellan sjuksköterska och patient är viktigt. Sjuksköterskan
ska visa empati, respekt, bekräfta individens personlighet samt ett fint bemötande
för att vården ska bli personcentrerad och bra (Leksell & Lepp, 2013).
Resonemanget som tas upp i bakgrunden stärks av detta, att personcentrerad vård
skulle vara det mest gynnsammaste för diabetespatienter.
Möten med sjukvårdspersonalen kunde också upplevas mindre tillfredsställande
(Hornsten m fl, 2005; Phillips, 2007). Dessa möten karakteriserades av dåligt
bemötande, ignorans, ovänlighet, respektlöshet detta genererade känslor av
diskriminering och behandlingen sårade och förolämpade patienterna mer än att
behandla dem. Personal som inte lyssnade på patienterna och när det rådde
skillnad mellan deras åsikter skapade detta en känsla av otrygghet och brist på
förtroende för vårdpersonalen (a a). I en studie av (Wu m fl, 2014) visar det att
brist på förståelse för patientens uppfattning om diabetes ökar hos sjuksköterskor
som påverkar vårdkvalitén vilket belyser betydelsen av att det är viktigt med bra
bemötande samt kunskap och utbildning för att minska risken för psykiska och
fysiska komplikationer (Holmström & Rosenqvist, 2005).
I resultat av mötet med familj och vänner belyses upplevelser om det sociala
stödet samt de svårigheter som kan uppstå i sociala sammanhang (Haltiwanger,
2012; Yamakawa & Makimoto, 2008). Det sociala möten kunde generera
upplevelser som var tillfredställande men också otillfredsställande, detta visar att
beroende på hur de blir bemöta av sin familj och vänner påverkar hela deras
livssituation, hälsa och deras motivation till egenvård. Enligt tidigare forskning
(Homburger Erikson, 1993) så visar det sig också att det bemötande och stöd som
anhöriga och vänner ger till den äldre personen kan vara avgörande för hur livet
blir för den enskilde med diabetes mellitus typ 2.
Resultatet ger en bra översikt över hur äldre personer upplever livet med diabetes
mellitus typ 2, de studier som ingår i litteraturstudien och presenterar resultatet
beskriver endast upplevelser ur äldres perspektiv som är specifikt just för äldre
som exempel på det kan ses i studien av Haltiwanger (2012), som beskriver att de
äldre inte ville bli en börda för sin familj. I en annan studie (Wu m fl, 2008)
framkom det att upplevelse av fattige hos äldre har en stor påverkan på deras
motivation till egenvård (a a). Detta kan ses enligt tidigare forskning att fatigue är
vanligt bland äldre samt de som har diabetes mellitus typ 2 (Agardh & Berne,
2009).

KONKLUSION
Resultat av denna litteraturstudie visade att äldre personer kunde uppleva olika
typer av känslor som diabetes mellitus typ 2 kunde väcka hos dessa individer.
Sjukdomen framkallade upplevelser hos äldre som kunde vara jobbiga och
negativa, men positiva upplevelser väcktes också. Orsaken till de svåra och
negativa känslor som uppkom hos äldre av sin diabetes berodde på olika faktorer,
dessa kunde vara biologiska och sociala faktorer samt inre livsvillkor. De positiva
känslor och sidor som framkom av diabetes mellitus typ 2 hos äldre var att de såg
sjukdomen som en bra möjlighet att hantera och förbättra sin livsstil. Äldre hittade
copingstrategier för att hantera sin sjukdom som var beroende av hur den äldre
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fann begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet i en situation. Upplevelsen av
hälsan kunde vara individuell, men liknande upplevelser framkom också.
Mer kunskap om hur äldre upplever att leva med diabetes typ 2 kan generera ökad
förståelse för vårdpersonal och genom detta individanpassa vården för äldre med
sjukdomen. Eftersom äldres perspektiv av sjukdomen var individuellt så ansågs
att personcentrerad vård vara en viktig och prioriterad del i diabetesbehandlingen.

FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGSARBETE OCH
KVALITETSUTVECKLING
Äldre personer med diabetes typ 2 utgör en del av den patientgrupp som
sjuksköterskan möter i sitt arbete oavsett arbetsplats. Tidigare forskning visar att
patienters upplevelser med diabetes mellitus typ 2 är kopplat till fysiska och
psykiska påfrestningar och dessa upplevelser är individuella. En vård som strävar
efter att synliggöra hela personen och prioriterar att tillgodose andliga,
existentiella, sociala och psykiska behov lika bra som fysiska behov (Svensk
sjuksköterskeförening, 2010). Litteraturstudien upplyser upplevelser av att leva
med diabetes typ 2 hos äldre, men det hade varit intressant att finna mer forskning
som tittar på skillnaden av upplevelser mellan män och kvinnor med diabetes
mellitus typ 2. Vidare hade det varit intressant att undersöka vilka resurser dessa
människor har för att hantera sin sjukdom samt ta reda på vad patienter själva har
för önskemål av vården, samt hur sjuksköterskan och annan vårdpersonal i sitt
arbete kan på bästa sätt hjälpa de äldre med hantering av diabetes mellitus typ 2.
Detta kan ge en möjlighet till ett förbättringsarbete inom vården som är
personcentrerad och jämställd, och som sjuksköterska vara medveten om vilka
upplevelser äldre patienter har med diabetes mellitus typ 2.
Kunskapslucka i forskningen som funnits här är att det finns få studier som
beskriver upplevelser av äldre som är över 65 år, samt studier på endast mäns
upplevelser som har diabetes mellitus typ 2 är få, därför hade det varit intressant
att forska mer på upplevelser hos äldre över 65 år samt män.
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