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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Sjuksköterskans arbete med patienter diagnostiserade med diabetes mellitus typ-2 

(DM2) följer riktlinjer och lagar. Centrala delar i omvårdnaden är personcentrerad vård, 

delaktighet, patientutbildning och egenvård. Tidigare forskning påvisar att det finns brister i 

utbildningen av patienter med diagnosen och att en stor del sjuksköterskorna inte har 

tillräcklig pedagogisk utbildning Syfte: Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor i 

primärvården arbetar i första fasen av arbetet med patienter nydiagnostiserade med DM2. 

Metod: Kvalitativ studie baserad på semi-strukturerade intervjuer med en induktiv ansats och 

innehållsanalys som analysmetod. Resultat: De centrala fynden i studien är att de intervjuade 

sjuksköterskorna i arbetet med vården av patienter med DM2 strävar efter att ge så god vård 

de har möjlighet till genom patientutbildning, delaktighet och egenvård. Det gör de genom att 

vara lyhörda och arbeta på ett personcentrerat sätt. Slutsats: Sjuksköterskorna i studien 

strävar alla efter att arbeta personcentrerat där lyhördhet, delaktighet och egenvård är i fokus. 

I stort är de nöjda med hur arbetet fungerar, men skulle vilja ha mer tid och resurser. 

Nyckelord: delaktiget, diabetes mellitus typ-2, intervju, egenvård, patientutbildning, 

personcentrerad vård. 

  



ABSTRACT 
Background: Nurses working with patients diagnosed with diabetes mellitus type-2 (DM2) 

follow guidelines and laws. Key components of the care is person-centered care, participation, 

patient education and self-care. Previous research show that there are shortcomings in the 

education of patients diagnosed with DM2 and that a large number of nurses do not have 

adequate pedagogical training Objective: The aim of this study is to highlight how nurses in 

primary care work in the first phase with patients newly diagnosed with DM2. Method: 

Qualitative study based on semi-structured interviews with an inductive approach and content 

analysis as a method for analysis. Results: The main findings of the study are that the 

interviewed nurses in their work with patients with DM2 strive to provide the best care 

possible through patient education, participation and self-care. They do this by being 

responsive and working in a person-centered way. Conclusion: The nurses in the study all 

strive to work person-centered where attentiveness, participation and self-care is in focus. 

Overall they are satisfied with their work, but would like to have more time and resources. 

Keywords: diabetes mellitus type 2, interview, participation, patient education person-

centered care, self-care. 
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INLEDNING 
Under verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården uppmärksammades av författarna 

till föreliggande studie att sjuksköterskor inom och på de olika vårdcentralerna till delar har 

olika rutiner och arbetssätt i det första mötet och genom den tidiga fasen i vården av den 

nydiagnostiserade diabetes mellitus typ 2 (DM2) patienten. I Socialstyrelsens Nationella 

riktlinjer för diabetesvård (2015) anges hur sjuksköterskor bör arbeta med gruppen patienter 

som är diagnostiserade med DM2. Riktlinjerna är framtagna för att patienterna ska få “en god 

vård oavsett regional tillhörighet eller annan grupptillhörighet” (Socialstyrelsen, 2015). 

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) framhäver att patienten ska få vara delaktig i sin vård 

och att den ska vara individanpassad. 

Föreliggande studie undersöker hur fem sjuksköterskor i primärvården tar sig an 

nydiagnostiserade DM2-patienter och hur de arbetar för att ge en personcentrerad och god 

vård för alla. Genom semi-strukturerade intervjuer ges dessa sjuksköterskor möjlighet att 

berätta om sina arbetssätt och rutiner i mötet med och i vården av de här patienterna. 
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BAKGRUND 
I bakgrunden beskrivs hur sjuksköterskor i första fasen till stor del arbetar med att utbilda 

patienter. Första fasen innebär i föreliggande studie de första mötena sjuksköterskan har med 

den nydiagnostiserade DM2-patienten. Vidare redogörs för vilka lagar och riktlinjer som 

anger hur omvårdnaden av patienter med DM2 ska vara utformad. Bakgrunden avslutas med 

en beskrivning av DM2 och dess patofysiologi.  

Utbildning och behandling av patienter med DM2 

Utbildning och behandling av patienter med DM2 handlar om att stärka patientens förmåga, 

personcentrerad vård, skillnader i patientgrupper samt om sjuksköterskors kunskap i 

pedagogik och behandling. 

Stärka patientens förmåga 

I vården av patienter med DM2 har patientutbildning, och i synnerhet utbildning i egenvård, 

en central roll (Socialstyrelsen, 2015). Teorin om egenvårdsförmåga innebär att varje individ 

ska vara självständig och ansvarig i sin omvårdnad (Orem, 2001). Tillfredsställande egenvård 

innebär att personen kan tillgodose behoven för bibehållande av hälsa och ha kunskap om vad 

som kan skapa ohälsa. Sjuksköterskan behövs när egenvårdsförmågan blir otillräcklig eller 

personen inte har möjlighet att själv klara av sin vård. Patienten har dagligen en mängd beslut 

att fatta rörande sin hälsa och behandlingen av sin sjukdom (Socialstyrelsen, 2015). Målet 

med patientutbildning är att öka patientens medvetenhet kring riskfaktorer som till exempel 

övervikt och fysisk inaktivitet för att undvika ohälsa, samt att ge patienten förutsättningar för 

att bibehålla en god hälsa och livskvalitet. Utbildningen hjälper patienten till en ökad 

egenvårdsförmåga samt ökad motståndskraft och självständighet (Daley & Wallymahmed, 

2014). 

Personcentrerad vård 

Att bli diagnostiserad med DM2 innebär att stora delar av patientens livsstil måste anpassas 

för att en god hälsa ska uppnås, därför är det nödvändigt att vården är personcentrerad 

(Socialstyrelsen, 2015). Personcentrerad vård innebär att vården utgår från patientens 

förutsättningar och preferenser samt att den ska utgå från patientens resurser snarare än ohälsa 

eller funktionshinder (Hörnsten, 2013). När patienten, som människa, får stå i centrum och 
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vara delaktig så långt som möjligt i att fatta beslut kring sin vård leder det till bättre egenvård 

och ett bättre samarbete mellan patient och sjuksköterska. Vidare innebär begreppet att 

patienten ska ses som aktiv snarare än passiv och därmed ta en större roll i behandlingen 

(ibid.). Personcentrerad vård har visat sig ge positiva resultat på vården av patienter med olika 

diagnoser, däribland DM2 (Olsson, Jakobsson Ung, Swedberg & Ekman, 2013). En nyckel 

till att få till en fungerande personcentrerad vård är kommunikation och förståelse för 

patientens bakgrund. När detta lyckas har sjuksköterska och patient en god grund till att fatta 

beslut om vården av patienten (ibid.). 

Delaktighet 

Utbildningen av patienter ska fokusera på att patienten ges mer och mer ansvar i behandlingen 

av sitt tillstånd, det vill säga blir mer delaktig (Bergh, Persson, Karlsson  & Friberg 2014). 

Därför måste även undervisningen vara personcentrerad, efter de förutsättningar och 

preferenser varje enskild individ har för att få till en fungerande egenvård. 

Med mer patientdelaktighet i behandlingen blir patienten mer involverad i sin vård genom att 

hen kan välja behandlingsalternativ och det ökar säkerheten för patienten (Tobiano, Marshall, 

Bucknall och Chaboyer, 2015). Det är en utmaning och inte alltid lätt att uppnå på ett 

tillfredsställande sätt, varken för sjuksköterska eller patient. Hur delaktig en patient är styrs 

både av hens förmåga och hens vilja att delta. Generellt kan sägas att en patient deltar mindre 

ju sämre hälsa hen har. Men mest styrs mängden deltagande av vilja snarare än av förmåga 

(ibid.). För att skapa en individuell behandlingsplan för patienten behöver sjuksköterskan vara 

lyhörd och lyssna på den enskilde patientens upplevelser av sin sjukdom och vilka 

förväntningar patienten har av behandlingen (Funnel & Weiss, 2008). 

Skillnader i patientgrupper 

Personer i olika patientgrupper visar variation i attityder till utbildning och om hur man ska 

behandla sin sjukdom (Clarke, 2009). Vissa patienter är mer mottagliga i att försöka förstå sin 

sjukdom och är mer följsamma i sin behandling än andra. Ändå finns det en tydlig korrelation 

mellan patientutbildning och god diabeteskontroll (Dalal, Robinson och Sullivan, 2014). De 

patienter som bara får ett enda tillfälle av rådgivning eller utbildning visar över en 

tolvmånadersperiod upp en bättre hälsa än de som inte fått någon vägledning alls. Rådgivning 
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och utbildning av patienter med DM2 ger positiva resultat i form av hälsosammare livsstil, 

bättre fysisk hälsa, bättre glukoskontroll och lägre BMI (ibid.). 

Sjuksköterskors kunskap i pedagogik och behandling 

Tidigare forskningsresultat lägger stor vikt vid patientutbildning för att få till en fungerande 

egenvård med en högre grad av delaktighet. Trots det uppgav bara 21 procent av de 842 

sjuksköterskorna i studien av Bergh et al. (2014) att de hade genomgått någon form av 

pedagogisk utbildning. Mer än hälften ansåg ändå att de hade kompetens nog för att ge 

patientundervisning i till exempel DM2, trots att de inte följde utvecklingen inom 

vetenskaplig litteratur i ämnet. Hollis, Glaister och Lapsleys (2014) såg att de flesta 

sjuksköterskorna i deras studie har brister i kunskap om hur patientgruppen ska behandlas, 

trots att de gått fortbildningskurser i diabetesvård. För att kunna ge patientutbildning, i hur 

patienter själva ska kunna hantera sin sjukdom genom egenvård, krävs kunskap om 

sjukdomen och färdigheter i undervisning och rådgivning. Det är något Hollis el al. (2014) ser 

är en bristvara hos många sjuksköterskor. De menar vidare att utbildningen av patientgruppen 

ska handla om att öka delaktigheten, stötta och få till beteendeförändringar hos individen. Den 

ska vara personcentrerad och den kräver aktivt deltagande av patienten, som under tiden får 

stöd av vårdpersonal (ibid.). Då sjuksköterskor har olika nivå gällande pedagogiska kunskaper 

i patientutbildning (Bergh et al., 2014), olika kunskaper om hur patientgruppen ska behandlas 

(Hollis et al., 2014) och olika lång erfarenhet i yrket får vården varje sjuksköterska ger en 

unik karaktär. Därför är det inte bara personcentrerad vård efter de förutsättningar patienten 

har som gör mötet unikt, utan också vilken sjuksköterska patienten träffar. 

Lagar och nationella riktlinjer 

För diabetesvård i Sverige har Socialstyrelsen (2015) givit ut riktlinjer. Syftet med riktlinjerna 

är att stärka användandet av vetenskapligt utvärderade och effektiva åtgärder samt att vara ett 

underlag för prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Riktlinjerna ska ge vägledning i beslut 

gällande enskilda personer. Den utförande vårdpersonalen måste också ta hänsyn till lagar, 

regler och den enskilda patientens särskilda förutsättningar samt den egna yrkesmässiga 

expertisen. “Med god vård och omsorg menas att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individanpassad, effektiv, jämlik samt tillgänglig”. Målet är att patienter ska få en god vård 

oberoende av regional tillhörighet eller annan grupptillhörighet (Socialstyrelsen, 2015), vilket 
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är detsamma som hälso- och sjukvårdslagen anger; “målet för hälso- och sjukvården är en god 

hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen” (Sveriges riksdag, 1982). 

I både riktlinjerna om diabetesvård från Socialstyrelsen (2015) och Socialstyrelsens 

kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (Socialstyrelsen 2005) anges hur viktigt 

det är ur både moraliskt hänseende och ur ett resultatperspektiv att patienten ska vara delaktig 

i sin vård. I hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och patientsäkerhetslagen (2010:659) står 

att varje patient i den svenska hälso- och sjukvården ska få individuellt anpassad information, 

få möjlighet att välja bland olika behandlingsalternativ och att så hög grad av 

patientdelaktighet som möjligt ska eftersträvas. 

Centrala rekommendationer i riktlinjerna 

Socialstyrelsen (2015) påtalar att progressionen av DM2 kan hämmas genom att förändra 

åtgärder som rör mat och motion som i sin tur leder till viktminskning. Hälso- och sjukvården 

kan här erbjuda program som är utformade för att påverka levnadsvanor så som kost och 

fysisk aktivitet (ibid.). För kost specifikt finns en vägledning som Socialstyrelsen (2011a) 

tagit fram. Den tar inte ställning för en specifik diettrend utan menar att förändringar bör ske 

stegvis och man ska byta ut vissa livsmedel i taget. I stora drag gäller att måltiderna ska intas 

regelbundet, att mättade fetter byts mot omättade och att snabba kolhydrater byts mot 

långsamma, för en god kontroll av sjukdomen (ibid.). 

Ohälsosam livsstil som fysisk inaktivitet och rökning är riskfaktorer vid DM2 

(Socialstyrelsen, 2015). I längden tar blodkärlen skada och diabeteskomplikationer uppstår. 

Genom att ge sig på de riskfaktorer som har starkast anknytning till den förändring som sker i 

blodkärlen kan diabeteskomplikationer fördröjas och i bästa fall förhindras. Således bör hälso- 

och sjukvården satsa på behandlingar samt stöd för personer som är diagnostiserade med 

DM2. 

Grupputbildning 

Hälso- och sjukvården bör erbjuda patientutbildning i grupp (Socialstyrelsen, 2015). 

Grupputbildningen ska bedrivas av personer med kompetens i såväl ämne som pedagogik för 

att nå bästa möjliga behandlingsresultat. Grupputbildning ges i Socialstyrelsens riktlinjer hög 

prioritet. Det är också av stor vikt att anpassa patientutbildningen genom att ta hänsyn till 

språk, till tänkbara skillnader i synen på hälsa och sjukdom - att kulturanpassa 
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patientutbildningen. Hälso- och sjukvården bör alltså även erbjuda grupputbildning anpassad 

efter kultur. Studier har påvisat att gruppbaserad patientutbildning för patienter med DM2 har 

gett stora förbättringar i kunskap om DM2, förbättrat HbA1c (långtidsblodsocker), sänkt 

blodtryck och vikt (Merakou et al., 2015). Socialtyrelsen (2015) motiverar den höga 

prioriteringen av grupputbildning med att det har god effekt på patienternas HbA1c samtidigt 

som det dessutom är kostnadseffektivt. Dock erbjuder endast 18 procent av vårdcentralerna i 

Sverige grupputbildning och bara 4 procent erbjuder kulturanpassad grupputbildning. 

Effekten av genomförd patientutbildning bör följas upp kontinuerligt (ibid.). 

Kvalificerat rådgivande samtal 

Personer med diabetes bör i ett tidigt skede få utbildning och erbjudas kvalificerat rådgivande 

samtal för att förändra sina eventuellt ohälsosamma levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2011b). 

Det kvalificerat rådgivande samtalet kan innehålla motiverande strategier som till exempel MI 

(motivational interviewing). Det vetenskapliga stödet för att diabeteskomplikationer kan 

förhindras eller fördröjas är starkt. Detta om man angriper de riskfaktorer som har påverkan 

på uppkomsten av komplikationer kopplade till de stora och små blodkärlen. Socialstyrelsen 

(2011b) ger kvalificerat rådgivande samtal som behandling hög prioritet, då det visat på goda 

resultat i motverkandet av riskfaktorer. Framför allt mot riskfaktorerna rökning och övervikt. 

Båda accelererar utvecklingen av komplikationer vid DM2. Det kvalificerade rådgivande 

samtalet ska vara på minst 30 minuter och dialogen ska anpassas efter personens ålder, hälsa 

och risknivåer med mera. Samtalet kan inkludera motiverande strategier och uppmuntra till 

förändring (ibid.). En stor del patienter med DM2 har uppfattningen, att när de kommer in i 

sjukvården är det vårdpersonalen som med hjälp av läkemedel ska få dem friska (Waryasz & 

McDermott, 2008). Här är det viktigt att sjuksköterskor med hjälp av motivational 

interviewing (MI) kan motivera till livsstilsförändringar då det är förstahandsvalet för 

behandling. Livsstilsförändringar ökar patientens medvetenhet kring sin sjukdom samtidigt 

som de skapar en möjlighet att förbättras i sin egenvård (ibid.). MI har även påvisats förbättra 

patienter med DM2s förmåga att kontrollera och förstå sin sjukdom och vilket har gett dem en 

känsla av ökad autonomi (Rubak et al. 2009) 
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Diabetes mellitus typ-2 

Följande avsnitt presenterar DM2s epidemiologi, patofysiologi, definition av diagnos och 

komplikationer. 

Epidemiologi 

I Sverige är 390 000 personer diagnostiserade med diabetes varav 77,2 procent har DM2, 

enligt Nationella diabetesregistret (ndr.nu). DM2 är den formen som ökar kraftigast globalt 

(Ericsson & Ericsson, 2012) och är vanligast bland vuxna, äldre och hos personer med 

övervikt och fetma (Alvarsson, 2013; Statens kulturråd, 1990; Ericsson & Ericsson, 2012). 

Patofysiologi 

När en person får diabetes upptäcks det ofta genom ökad törst, större urinmängder och täta 

behov att kissa (Alvarsson, 2013; Statens kulturråd, 1990; Ericsson & Ericsson 2012). Det 

beror på att man har fått ökade mängder glukos i blodet. Glukosen fungerar osmotiskt och gör 

att vätska dras från kroppens vävnader till blodbanan vilket bidrar till ett överskott som måste 

utsöndras med urinen. 

Vid DM2 är orsaken till de ökade blodglukosnivåerna nedsatt känslighet för insulin hos 

cellerna i kroppens vävnader och en nedsatt produktion av insulin från bukspottskörteln 

(Alvarsson, 2013; Statens kulturråd, 1990; Ericsson & Ericsson 2012). Insulinets funktion är 

att stimulera till upptag av glukos från blodet till kroppens glukosberoende vävnader. 

Exempel på sådana vävnader är muskel-, lever- och fettväv vilka använder glukos som 

bränsle i sitt arbete. 

Diagnos 

För att få diagnosen DM2 finns två indikatorer (Alvarsson, 2013; Statens kulturråd, 1990; 

Ericsson & Ericsson 2012). Den ena är att man vid upprepade tillfällen har ett fasteblodsocker 

över 7,0 mmol/l och den andra att man har ett HbA1c över 48 mmol/ml. HbA1c visar hur 

blodsockret har legat över de senaste 6-8 veckorna. 
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Komplikationer 

Vid en obehandlad DM2 som innebär ett långvarigt högt blodsocker skadas kärlen, vilket ökar 

risken för komplikationer som hjärt-kärlsjukdom, stroke, retinopati, njursvikt samt otillräcklig 

cirkulation i extremiteterna, som kan leda till amputation (Alvarsson, 2013; Socialstyrelsen, 

2015). Riskfaktorer som övervikt och rökning accelererar uppkomsten av nämnda 

komplikationer. För att undvika mer allvarliga och tidiga komplikationer måste även dessa 

åtgärdas (Alvarsson, 2013; Läkemedelsboken, 2015). 

PROBLEMFORMULERING 
Patientutbildning, och i synnerhet utbildning i egenvård, har en central roll i behandlingen av 

patienter mad DM2. Vården ska enligt lag bedrivas på ett personcentrerat sätt och målet för 

hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Riktlinjer är framtagna för att ge rekommendationer om åtgärder vid diabetessjukdom. Varje 

möte mellan sjuksköterska och patient blir unikt. Det beror dels på vad varje patient har för 

förutsättningar och dels på vad sjuksköterskan har med sig vad gäller utbildning och 

erfarenhet i arbetet. Tidigare forskningsresultat lägger stor vikt vid patientutbildning för att få 

till en fungerande egenvård. Det medicinska målet för omvårdnaden är att ge en god 

blodglukoskontroll för att undvik komplikationer. 

Det finns en kunskapslucka vad gäller kvalitativa studier, där sjuksköterskor i den svenska 

primärvården berättar om sitt arbetssätt, sina erfarenheter och sina metoder om hur de jobbar 

och mer specifikt hur de gör för att skapa en personcentrerad likvärdig vård. Studien har som 

föresats att belysa hur fem sjuksköterskor arbetar i första fasen med nydiagnostiserade DM2-

patienter. 

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa hur sjuksköterskor i primärvården arbetar i första fasen av 

arbetet med patienter nydiagnostiserade med DM2. 
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METOD 
I följande avsnitt presenteras studiens design, urval, datainsamlingsmetod, dataanalys och 

etiska aspekter. 

Design 

Designen för studien är empirisk kvalitativ intervjustudie, med framför allt en induktiv ansats. 

Induktiv ansats innebär att att man analyserar material inhämtat genom empirisk forskning 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2014). Idealt sett innebär den induktiva ansatsen att 

resultatet av forskningen i deltagarnas levda erfarenheter finner fenomen som kan generera en 

teori (Henricson & Billhult, 2012). Semi-strukturerad intervjuform användes. Med den semi-

strukturerade intervjun följs en förutbestämd frågeguide (se bilaga 1), där intervjuaren ställer 

frågor efter teman (Bryman, 2011).  

Då undersökningen från början hade ett tydligt fokus utformades en frågeguide. Frågeguiden 

bestod av frågor baserade på den förförståelse som fanns. Pilotintervjun gav vägledning i 

vilka frågor som var irrelevanta att ha med. Antalet frågor var 10 stycken. Gör man en 

ostrukturerad intervjustudie rekommenderas annars 6-8 (Danielsson, 2012). Frågeguiden gav 

möjligheten att ta sig an specifika frågeställningar. Den gjorde det dessutom möjligt att ha en 

viss jämförbarhet mellan intervjuerna i analysen, även om den kvalitativa metoden är mindre 

intresserad av generaliserbarhet eller mätbarhet än vad en kvantitativ studie är (Bryman, 

2011). Tonvikt i forskningsformen ligger snarare i att finna den intervjuades synsätt och åsikt. 

Intervjuformen ger möjlighet att göra förändringar i frågornas form och ordning, för att få 

möjlighet att följa upp svaren i den intervjuades berättelse (Kvale, 1997). Efter att frågeguiden 

hade färdigställts gjordes en pilotintervju med en sjuksköterska, både för att få träning i att 

intervjua och för att se hur frågorna fungerade eller om de kunde formuleras på något annat 

sätt. Efter en redigering av frågeguiden efter pilotintervjun påbörjades intervjuer för 

datainsamlingen till arbetet.  

Urval 

Med hänsyn till forskningsfrågan och den förväntade omfattningen av studien valdes att 

begränsa antalet intervjuer till fem. Antalet kan anses lämpligt då en genomgång av tidigare 

uppsatser på grundnivå av liknande karaktär bestått av 4-8 respondenter. I en kvalitativ studie 
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är frågor om representativitet inte lika viktiga som i en kvantitativ undersökning (Bryman, 

2011). 

Metoden som använts för urvalet är bekvämlighets- och tillfällighetsurval (Bryman, 2011). 

Två av sjuksköterskorna som valdes ut är bekanta för författarna sedan innan, då de var deras 

handledare under verksamhetsförlagd utbildning inom primärvården i Stockholms läns 

landsting. De tre återstående sjuksköterskorna som intervjuades har valts ut genom 

författarnas personliga nätverk. De arbetar på vårdcentraler inom Stockholms, Dalarnas och 

Örebro läns landsting. Några var distriktssköterskor och andra grundutbildade sjuksköterskor 

med vidareutbildning inom diabetes. De representerade både storstad, mellanstor stad och 

landsbygd. De är 41-62 år gamla och arbetar alla med DM2-patienter på respektive 

vårdcentral och har 4-20 års erfarenhet av arbete med DM2-patienter.  

Inklusionskriterier för att ingå i studien var att den intervjuade är: 

- legitimerad sjuksköterska 

- arbetar med beskriven patientgrupp på sin arbetsplats 

- har arbetat med patientgruppen minst sex månader 

vilket bekräftades innan intervjuerna genomfördes. 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde genom intervjuer som spelades in och transkriberades. Inspelningen 

gav intervjuarna möjlighet att fokusera på vad den intervjuade svarade, istället för att försöka 

koncentrera sig på att anteckna. Inspelningen gav också möjlighet att få med det mer subtila, 

som hur något sägs och inte bara vad som sägs (Bryman, 2011). 

Den kvalitativa intervjun kräver i ett forskningssammanhang att intervjuaren på kort tid 

skapar förtroende hos den som blir intervjuad, för att den intervjuade ska känna sig trygg och 

fritt kunna uttycka sina känslor, åsikter och upplevelser (Kvale, 1997). Innan intervjuerna 

startade fick den intervjuade ytterligare information om studien, och författarna presenterade 

sig närmare, i ett försök att skapa en trygg atmosfär. Frågorna i intervjuerna hade karaktären 

“vad?”, “varför?” och “hur?” (Kvale, 1997). Ordningen i frågeguiden följdes inte exakt, utan 

ändrades beroende på hur respondenten svarade (Bryman, 2011). Frågorna var relativt öppna 

och respondenten hade möjlighet att fritt uttrycka sig och brodera ut svaren. Svaren på 
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frågorna följdes upp med följdfrågor som: “berätta mer”, “förklara” och “utveckla”. Detta är 

önskvärt då det kan ge en uppfattning om vad intervjupersonen tycker är relevant och viktigt 

inom området och det ger också möjlighet att få reda på den intervjuades ståndpunkter (ibid.). 

Under intervjuerna tolkades svaren tillsammans med den intervjuade, för att bekräfta 

förståelsen av svaren. Det gjordes med frågor som: “som jag förstår det menar du att…”. 

Sedan avslutades intervjun med att den intervjuade tillfrågades om hen hade något mer hen 

önskade ta upp. 

Intervjuerna spelades in på diktafon för att sedan transkriberas ner i text i Google docs där 

författarna till studien kunde interagera, genom markeringar och kommentarer. Därefter 

analyserades de olika texterna och nya matriser för varje enskild intervju skapades i Google 

docs, där meningsenheter analyserades fram för att sedan kondenseras ner, kodas, 

kategoriseras och till slut skapa teman. 

Transkriberingen skedde samma dag som genomförandet av intervjun eller dagen efter. 

Transkribering är en tidsödande process och är därför något som ofta styr längden på 

intervjun (Bryman, 2011). En timmes intervju tar upp till sex timmar att transkribera. 

Kvalitativa intervjuer är svåra att tidsbestämma. Med hänsyn till detta beslutades att 30-40 

minuter är en acceptabel längd, då de heller inte bör vara för korta, eftersom djupet i intervjun 

då riskeras (Bryman, 2011). 

Dataanalys 

En dataanalys innebär att man genom flera steg går igenom det insamlade materialet för att få 

fram ett resultat. Nedan beskrivs hur analysen såg ut i föreliggande studie. 

Gemensamt analyserades datamaterialet som bestod av fem intervjuer. Den transkriberade 

texten uppgick till 57 sidor, 12 p Times new roman, enkelt radavstånd. Vid första läsningen 

av de transkriberade texterna söktes domäner. Domäner innebär de delar av texten som 

handlar om ett specifikt område (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014; Graneheim & 

Lundman, 2004). Domäner är de områden i texten som går att koppla samman med de teman 

och frågeområden som fanns i frågeguiden. Sedan eftersöktes meningsenheter, dessa är de 

delar som är meningsbärande i texten. En meningsenhet kan vara allt från ett ord till ett stycke 

text. 
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Texten kondenserades sedan, vilket innebär att det centrala innehållet bevarades samtidigt 

som texten görs kortare och mer lätthanterlig (Lundman & Hällgren Graneheim, 2014; 

Graneheim och Lundman, 2004). Koder sattes vid sidan av varje kondenserad mening, för att 

kort beskriva dess innehåll. Den kondenserade texten abstraherades sedan, vilket innebär att 

texten höjdes till en högre logisk nivå (rubriken Underkategori i tabell 1). För att sortera 

underkategorierna delades de in grupper, kategorier, bestående av flera underkategorier med 

liknande innehåll och gemensamma nämnare. Kategorierna blev sedan grunden för tre teman, 

vilka växte fram genom den process som analysarbetet innebar. Exempel på förfarandet ges 

med Tabell 1. När meningsskiljaktigheter om vad texten betydde uppstod, så diskuterades 

detta tills samförstånd uppnåtts, genom intern reliabilitet (Bryman, 2011; Wallengren och 

Henricson 2012). Det är något som stärker giltigheten i studien. 
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Tabell 1. 

Meningsenhet Kondenserad 
mening 

Kod Under-
kategori 

Kategori Tema 

Från början så körde 
jag mycket längre 
samtal, men då blir 
det för mycket 
korvstoppning. Jag 
tar ett första samtal 
på en halvtimme och 
sen så bokar vi 
ganska snart en 
uppföljning, inom 1-2 
veckor. För då har 
ofta frågorna dykt 
upp. 

Från början 
långa samtal 
men blev för 
mycket 
korvstoppning, 
tar ett första 
samtal på trettio 
minuter. 

Första 
samtal 

Arbets-
metod 

Första 
mötet 

Patient- 
utbildning 

Det finns inte 
tillräckligt med 
resurser än va. … jag 
skulle nog vilja ha en 
patient och sen ta 
tillbaks den efter två 
veckor igen. För att 
kolla upp då vad de 
har lärt sig vad som 
har tagits upp vid 
första mötet och sen 
kunna fortsätta med 
att informera då. 

Finns inte 
tillräckligt med 
resurser. Skulle 
vilja ta tillbaks 
efter två veckor 
och fortsätta. 

Ideal-bild Möjlig 
arbets-
metod 

Första 
mötet 

Patient- 
utbildning 

Då brukar jag ändå 
va lite försiktig, det är 
inte så att du måste 
gå ner 10 kg och 
börja springa maraton 
utan man kan börja 
med att gå en kvart 
om dagen eller man 
kan börja med att gå 
en halvtimme varje 
dag. 

Måste inte gå 
ner 10 kg på en 
gång. Att gå en 
kvart om dagen 
kan man börja 
med. 

Motion Patient-
utbildning 

Motivera 
patienten 

Egenvård 

Tabell 1 visar förfarandet i analysarbetet. 
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Etiska aspekter 

Vid empirisk forskning krävs ett etiskt förhållningssätt, för att den ska bedrivas på ett korrekt 

sätt och för att dess deltagare ska skyddas (Vetenskapsrådet, 2011). Det etiska 

förhållningssättet beskrivs av Vetenskapsrådet (2011) genom fyra huvudkrav. Det är regler 

som talar om hur forskning ska bedrivas före, under och efter studien. Dessa är (1) 

informationskravet, (2) samtyckeskravet, (3) konfidentialitetskravet och (4) nyttjandekravet. 

1. Inför varje intervju fick respondent skriftlig och muntlig information (bilaga 2) om studiens 

syfte och upplägg. Det framgick även att deltagandet är frivilligt och att insamlat material inte 

kommer användas till något annat än denna forskning. 

2. Innan genomförandet av varje intervju inhämtades muntligt och skriftligt samtycke. De 

informerades om rätten att avbryta sin medverkan när de så önskar, utan påföljd. De har rätt 

att själva bestämma över sin medverkan. Ett godkännande från ett etiskt råd behövdes inte, då 

de intervjuade inte bestod av en patientgrupp. 

3. Forskarna och deltagarna undertecknade en förbindelse om tystnadsplikt beträffande 

uppgifter om identifierbara personer. Alla uppgifter behandlas på ett sådant sätt att enskilda 

personer inte kan identifieras av utomstående. Dokumenten hålls förvarade i låst skåp fram till 

examen, då de makuleras. 

4. Uppgifter och data används endast i denna studie och inte till något annat. 

 

  



15 

RESULTAT 
Efter analys av insamlad data framträdde de tre teman med kategorier som presenteras i figur 

1; Patientutbildning, Delaktighet och lyhördhet samt Egenvård. 

Figur 1 

 

Figur 1 visar resultatet för studien med dess teman och kategorier 

Patientutbildning 

Arbetet med patientutbildning sker från förberedelserna inför första mötet till, i många fall, en 

lång relation med fortlöpande utbildning av och stöd till patienten. Förutom tid med patienten 

behöver sjuksköterskorna utrymme för att hålla sig själva uppdaterade i ämnet för att 

upprätthålla en god kvalitet i patientutbildningen.  

Första mötet 

Inför sjuksköterskans första möte med patienten, framkom ur intervjuerna att 

sjuksköterskorna förberedde sig på ett snarlikt sätt. De läser på om patienten i journalen och 

om det är något de behöver mer information om frågar de en annan sjuksköterska eller en 

läkare. Två sjuksköterskor föreberedde material som digital information och broschyrer, en 
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annan hade ett formulär att utgå från medan övriga var relativt förutsättningslösa och öppna i 

det första mötet med patienten. 

De fem intervjuade sjuksköterskorna hade liknande arbetssätt vad gäller att förhålla sig till 

riktlinjerna och en del som visar på variation. 

“Alla vårdcentraler försöker ju följa Socialstyrelsens nationella riktlinjer, sen gör man olika mycket som 

diabetessköterska på olika ställen. /.../ ...att det inte finns måsten gör ju också att man kan utveckla det till vad 

man vill. Man kan ju utveckla det och göra mera som diabetessköterska om man inte bara måste göra på ett visst 

sätt.” - Sjuksköterska 2 

Sjuksköterskan berättar att alla sjuksköterskor försöker följa de riktlinjer som finns, men att 

man kan anpassa utformningen av dem och skapa sina egna arbetsmetoder för hur man ska gå 

till väga. Att det ser ut som det gör tycker sjuksköterskan är bra då man inte bara måste göra 

på ett förutbestämt sätt utan man kan utveckla och anpassa sitt arbete efter egna preferenser 

och erfarenheter. Det kan göras på många olika sätt och i till exempel det första mötet med en 

patient följs inte alltid en strikt mall utan sjuksköterskan kan förbereda vad hen vill ta upp 

med patienten. Dock behöver patienten fångas upp där hen är, då gäller det för sjuksköterskan 

att vara dynamisk och flexibel och på ett personcentrerat sätt anpassa mötet. 

“Jag har i alla fall i första mötet förberett med de här broschyrerna, men ibland kan ett möte handla mer om att 

hustrun har dött eller hunden har dött. Förstår du, även om det är första besöket, så blir det att... De behöver 

den här sociala kontakten, och det vart jag idag. Och då kanske de här broschyrerna hamnar lite i bakgrunden, 

men då får det vara så. Då kanske vi bokar ett möte snart igen.” - Sjuksköterska 3 

När det kommer till att vara anpassningsbar till situationen och för varje enskild patient, visar 

exemplet hur den här sjuksköterskan förhöll sig. Här stannar sjuksköterskan upp i sin plan att 

informera om sjukdomen, för att istället lyssna på patientens aktuella behov. 

För en patient kan första mötet med en sjuksköterska se olika ut, beroende på vilken 

sjuksköterska man möter. En sjuksköterska återger att samtalet är mer medicinskt inriktat och 

att de större förändringarna av livsstil och vanor får vänta, medan en annan snarare fokuserar 

på omvårdnadsaspekterna direkt. Samtalet blir då inriktat på livsstil och vad patienten har för 

individuella förutsättningar och behov. Patientgruppen är heterogen och planen som kanske 

fanns innan mötet kan inte alltid följas, beroende på vem sjuksköterskan möter. Det är 

kvinnor och män i olika åldrar, de kommer från olika socioekonomisk klass och har olika 
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ursprung och härkomst. Vården och samtalet behöver, för att vara personcentrerat, därför 

anpassas efter vem det är som söker hjälp. 

“Vi har olika sätt att se på mat beroende på var vi kommer, vilken kultur vi har och då försöker jag anpassa.” - 

Sjuksköterska 1 

Exemplet visar hur sjuksköterskan i sin kostrådgivning anpassar sig efter vilken härkomst 

patienter har, i det här fallet handlar det om en kulturanpassning av patientutbildningen. 

Det första mötet med en diabetespatient innebär att mycket information om sjukdomen och 

om nödvändiga livsstilsförändringar skall ges till patienten vilket kräver längre tid, vilket en 

sjuksköterska hade upptäckt som ett problem. Alla patienter kan inte ta till sig informationen 

under ett längre första möte. Funderingar och frågor om sjukdomen man drabbats av kom ofta 

efter det första samtalet med sjuksköterskan var avslutat. Därav hölls det första samtalet 

kortare, för att sedan följas upp inom en snar framtid, för att göra det mer begripligt för 

patienten. 

“Från början så körde jag mycket längre samtal, men då blir det för mycket korvstoppning. Jag tar ett första 

samtal på en halvtimme och sen så bokar vi ganska snart en uppföljning, inom 1-2 veckor. För då har ofta 

frågorna dykt upp.” - Sjuksköterska 2 

Även en annan sjuksköterska känner likadant när det handlar om att patienter förses med för 

mycket information under första mötet och skulle också vilja dela upp mötet i två delar men 

här räcker inte resurserna till. 

“Det finns inte tillräckligt med resurser än va. ... jag skulle nog vilja ha en patient och sen ta tillbaks den efter 

två veckor igen. För att kolla upp då vad de har lärt sig vad som har tagits upp vid första mötet och sen kunna 

fortsätta med att informera då.” - Sjuksköterska 4 

Här berättar sjuksköterskan om problematiken kring bristande resurser. Sjuksköterskan 

känner att det bästa för patienten vore att dela upp det första mötet i två delar. Då tillåts 

informationen landa hos patienten för att sedan fortsätta informera och utbilda vid nästa, men 

att tidsresurserna inte räcker till.  

Ont om tid kan även göra att andra delar av arbetet blir lidande. Det är upp till varje 

sjuksköterska att hålla sig uppdaterad i ämnet, för att skapa en likvärdig och patientsäker vård, 

men på det hela taget råder det brist på tid för att hålla sig à jour. Det problemet uttrycks; 
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“Nej jag vill nog påstå att jag hinner inte det! Jag hinner inte det! Jag går ju på det som står här och sen vet jag 

vad sockervärdena ska ligga på.” - Sjuksköterska 5 

Att inte ha tid till att hålla sig uppdaterad i forskning kring patientutbildning och diabetesvård, 

är något som flera av sjuksköterskorna talar om som ett problem. 

Grupputbildning 

Socialstyrelsen rekommenderar grupputbildning. Sjuksköterskorna har varierande 

erfarenheter av att utbilda patienter i grupp. Bland sjuksköterskorna har två stycken tidigare 

lyckats få till det med grupputbildning och en av dem berättar här hur hen funnit positiv 

respons hos dess deltagare; 

“Gruppträning det tror jag på. De som var med den gången, det är ju flera år sen nu, de kommer hela tiden och 

frågar oss ‘När ska vi ha uppföljning? Det här var ju jättekul!’" - Sjuksköterska 5 

Sjuksköterskan i exemplet håller inte grupputbildningar i dagsläget, utan refererar till hur det 

framgångsrikt fungerat tidigare. En annan sjuksköterska har i sina försök misslyckats med att 

få till grupputbildningar. Den sjuksköterskan anger patientgruppen som orsak till att det inte 

lyckats.  

“Det verkar som att gruppundervisning i det här området är helt omöjligt i vilken mån det än vara må. Jag vet 

inte vad det är som gör det.” - Sjuksköterska 1 

Medan det hos en annan sjuksköterska upplevdes tvärtom; 

“Då hörde vi andra vårdcentraler som hade jätteproblem, så vi tog ju i som attan när vi skicka ut. Alla som fått 

en diabetesdiagnos de fyra senaste åren och så skicka vi ut. Och vi fick ju hur mycket, ja, svar som helst.” - 

Sjuksköterska 2 

De sista två citaten visar hur ett par sjuksköterskor arbetat för att skapa grupputbildning för 

patienter, men det är bara en av dem som lyckats. De övriga tre vill komma igång med 

grupputbildning, men menar att det antingen saknas tid, resurser eller både och. Alla tycker 

det är en bra idé och anser att det är ett ideal att sträva mot. 

Delaktighet och lyhördhet 

Delaktighet och lyhördhet som tema presenteras genom två kategorier; Att lysnna på 

patienten och Styrka genom andra. 
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Att lyssna på patienten 

Sjuksköterskorna menar att patientens delaktighet är en viktig del i behandling av diabetes. 

Samtliga sjuksköterskor strävar efter att låta patienten vara med i bestämmandet av hur den 

egna vården ska se ut och gå till. Något sjuksköterskorna lyfter fram som en viktig del i att 

göra patienten delaktig är att vara lyhörd och låta patienten få tid att uttrycka sig och att lyssna 

på personen och genom det ge patienten högre grad personcentrering. En sjuksköterska 

uttrycker sig; 

“Jag tror att det är väldigt viktigt att man är lyhörd för, och lyssnar på patienterna. För alla kan man kanske 

inte göra lika åt. För det som känns är viktigt alltså, det är ju att de verkligen, ja att man får en bra dialog med 

patienten.” - Sjuksköterska 4 

I citatet beskrivs lyhördheten i samtalet som en viktig del för sjuksköterskan ska lyckas skapa 

en god dialog med patienten. Men också att man inte kan utgå från att samma metod fungerar 

på alla, utan att man måste på ett personcentrerat sätt anpassa vården efter patientens 

livssituation och vilja. En annan sjuksköterska säger; 

“Det viktigaste... ja men det är ju att lyssna på patienten. Alltså var befinner sig patienten i det hela? Ja, men 

lite så, eller i vilken, ehm, jag menar är du ensamstående mamma med fyra barn? Ja då kanske vi inte kan 

förvänta oss att du kan gå ut och motionera en timme per dag. Alltså försöka, man kan ändå göra, för varje 

patient kan jag göra någonting!” - Sjuksköterska 2 

Sjuksköterskan beskriver också det grundläggande i att lyssna på hur patientens situation ser 

ut och att man inte kan ta något för givet när det kommer till behandlingen, då alla 

människors liv ser olika ut. Samtidigt berättar flera av sjuksköterskorna att det alltid finns 

någonting man kan göra för varje patient och där gäller det att lyssna och komma fram till en 

form av behandling som både patienten och sjuksköterskan känner sig bekväma med. 

“Om man tänker på det här motiverande samtalet, att man försöker, att patienten själv ska berätta, få berätta 

lite, vilka symtom de har och hur de upplever det här och vilken, när de väl har fått diagnosen då, vad de har för 

uppfattning om diabetes.” - Sjuksköterska 2 

Precis som i exemplet ovan, återkommer det ofta i intervjuerna hur viktigt det är att lyssna på 

patienten och förstå var personen befinner sig i sin sjukdom och hur den påverkar dess 

vardag. Flera påtalar vikten av att få med patienten “på tåget”, att man är på samma “plan”. 

“Ja det viktigaste det är att man kommer överens, så att inte jag sitter här uppe och de där nere. Utan att det är 

de som informerar mig liksom om hur de lever.” - Sjuksköterska 5 
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Sjuksköterskan berättar vidare om hur viktigt det är att skapa en relation till patienten där 

båda kommer överens och där patienten känner sig trygg att berätta om sina levnadsvanor, 

utan att något döljs på grund av att något brister i tilliten mellan sjuksköterskan och patienten. 

Styrka genom andra 

Samtliga intervjuade sjuksköterskor menar att grupputbildning är positivt för patienterna, då 

de ser att grupputbildning ökar delaktigheten både individuellt och gemensamt. Patienterna 

känner sjukdomen och trovärdigheten är högre om det kommer från någon som är i samma 

situation. Flera av sjuksköterskorna berättar att en som själv har sjukdomen på ett sätt har ett 

större mandat att tala om hur någon annan bör bete sig. Det stärker även patienternas empati 

och självkänsla, menar de vidare. 

“De vet precis vad de har för någonting. Jag har inte diabetes, jag kan liksom bara vara som yrkesman till det 

hela. Men när de sitter i samma båt och äter samma medicin och ser likadana ut, då är det mycket enklare. Och 

då blir de mer aktiva, tillsammans.” - Sjuksköterska 1 

En annan sjuksköterska uttrycker sig på ett liknande sätt; 

“Om vi är flera stycken som har samma sjukdom så kan man säga: ‘men du får inte lov att äta ost’ och sånt där 

till varann, på ett helt annat sätt än vad jag kan göra.” - Sjuksköterska 4 

Ovanstående citat visar hur sjuksköterskorna tycker att grupputbildning hjälper att stärka 

patienterna genom ökad delaktighet och att de i grupputbildningen känner sig meningsfulla på 

så vis att de får betydelse för andra människor. 

Egenvård 

Egenvården spelar en avgörande roll i behandlingen av DM2, framhäver sjuksköterskorna. 

Det betyder att sjuksköterskan behöver motivera och stärka patientens resurser för att 

patientens egenvård ska fungera. Eftersom alla patienter lever olika liv, och att sjukdomen tar 

sig olika uttryck i olika kroppar så behöver sjuksköterskan vara personcentrerad i sin 

omvårdnad. Flera av sjuksköterskorna menar att omvårdnaden har goda möjligheter att bli 

personcentrerad då vården till stor del måste utföras av patienten själv. Ett kriterium för att 

lyckas är att patienterna har en god egenvårdsförmåga. 
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Patientens ansvar 

Sjuksköterskorna menar att en del patienter visar förståelse för vikten av egenvård och 

kommer snabbt in i att börja ställa om sitt liv, för att så gott som möjligt stävja sjukdomens 

symtom och påverkan på det dagliga livet. Men det finns också patienter som tänker att så fort 

de blir sjuka och kommer in till sjukvården ska man få hjälp med sin sjukdom. En 

sjuksköterska beskriver det som; 

“Många gånger kan jag uppleva patienter i stort, att så fort du sätter din fot inom sjukvården så lägger man 

över hela ansvaret på sjukvården, och liksom ‘ja bara man kliver in här så ska man få hjälp’ man ska. Ja. ‘Nu 

blir allting bra för jag kommer till doktorn’. Det är ju inte så med den här sjukdomen! Utan här måste ju arbetet 

ligga hos varje patient. För det är som sagt, vi kan inte tvinga nån att inte äta bullar liksom.” - Sjuksköterska 2 

Sjuksköterskan berättar här om problematiken med patienter vars inställning till sjukvården är 

att de tror att så fort man har fått komma in i sjukvården så behöver de själva inte göra 

någonting, medan det i själva verket är deras egna livsstil de själva måste förändra. En annan 

sjuksköterska uttrycker sig; 

“Det är ju inte jag som ska bota, de måste ju själva göra det va. Ibland blir jag lite less på dem måste jag ju 

säga.” - Sjuksköterska 1 

Problemet som beskrivs är att det inte bara är sjuksköterskans arbete att behandla, utan det är 

patienterna själva och ibland kan den mentaliteten hos dem bli förtretlig, känner hen. Men det 

gäller för sjuksköterskan att få patienten att förstå hur viktigt det är att göra förändringen i sin 

livsstil och man måste också ge dem en chans att själva skapa förändring innan man går in 

med läkemedelsbehandling, då ett förändrat liv till ett hälsosammare leverne är gynnsamt på 

alla plan. Här är skillnaden stor från patient till patient, då alla tar till sig information på olika 

sätt och det är här viktigt att inte sätta in behandling på en gång; 

“Man sätter inte in behandling förrän patienten kanske har fått prova själv. Man måste förstå att 

livsstilförändringar är en del av behandlingen när man får diabetes, och då testas man ju lite i det och ser hur, 

hur förmågan ser ut. En del tar ju till sig väldigt lätt och börjar promenera och tar bort allt socker och... men 

andra har ju lite svårare.” - Sjuksköterska 3 

Sjuksköterskan förklarar att man måste pröva och se hur alla patienter tar till sig information 

och skapar sin egen förändring. Vården måste hela tiden anpassas efter vem patienten är. En 

del patienter visar hög följsamhet och lyckas i ett tidigt skede lägga om sin livsstil och hålla 

sjukdomen i schack på egen hand. Andra behöver ett större stöd och sjuksköterskan säger att 
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de med svaga resurser till egenvård måste peppas och motiveras. En annan sjuksköterska ger 

ett patientexempel; 

“Han var ju stickrädd, så han fick ju komma varje kväll och fick hjälp med att ta insulinet /.../ han fick vara med 

och sticka och gå ett tag då och sticka och se att det gick bra innan han klarade av det. Och till slut gjorde han 

det.” - Sjuksköterska 4 

Sjuksköterskan jobbade här med en patient med svagare egenvårdsresurser och lyckades 

genom att stärka patientens självförtroende och motivation till slut få patienten att själv ta sitt 

insulin och klara av behandlingen. 

Det finns också skillnader i befolkningsgrupper när det kommer till att behandla sin sjukdom. 

Här handlar det om patienternas omgivning och levnadsförhållanden, där mycket 

bakomliggande problem kan göra att sjukdomen blir mindre betydelsefull i relation till annat 

som är svårt. Eller tvärtom, att man har tiden och engagemanget för att kunna och vilja göra 

den förändringen som krävs för ett hälsosammare liv. Nedan beskrivs det; 

“Sådana som har det lite sämre socialt. De är ju, som, som har mycket andra problem, de tror jag inte tar...  Ja, 

de kanske tar diabetesen på allvar, men det är precis som, de har så mycket andra bekymmer /.../ så diabetesen, 

den hamnar lite på sidan om. Man orkar nästan inte ta tag i det.” - Sjuksköterska 4 

Sjuksköterskan ovan talar om sociala bakomliggande problem. Patienten förstår allvaret i 

sjukdomen, men känner att det just nu är andra bekymmer som kräver det engagemang som 

finns, vilket bidrar till att deras diabetes hamnar utanför fokus. 

Motivera patienten 

Andra grupper kan ha en ohälsosam livsstil där onyttig mat och frånvaro av fysisk aktivitet 

genomsyrar patientens vardag. Här måste sjuksköterskan jobba med att förändra synen på 

olika alternativ och förklara hur en sorts kost kan bytas mot en annan. En sjuksköterska 

förklarar hur; 

“‘Ja, men det är så dyrt med grönsaker’, men det är ju inte dyrt att låta bli Coca-cola och chips. Förstår du? 

Alltså man kan ju... Man får vända på det då och säga, för det är ju så de kan uttrycka sig och de.. och så kan 

jag säga ‘att det är faktiskt inte så dyrt med en påse grönsaker på LIDL heller’.” - Sjuksköterska 3 
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Sjuksköterskan återger här ett samtal där patienten menar att det är för dyrt att köpa frukt, 

grönsaker och nyttig mat. Sjuksköterskan försöker vända på det och beskriva för patienten hur 

man kan förändra de vanor man har, för att få möjlighet att äta nyttigare kost. 

Ett konkret tillvägagångssätt som flera av sjuksköterskorna använder sig av i arbetet med 

patientens egenvård, är att låta dem föra dagbok och skriva upp vad de ätit eller hur de 

motionerat och hur deras blodsockervärden legat. På så vis kan sjuksköterskan få en bild av 

hur patienten jobbar med livsstilsförändring. Senaste veckans eller månadens blodsockerkurva 

ger kunskap om hur patienten lyckas i sin egenvård. Sammantaget kan hon göra patienten 

uppmärksam på beteenden som hen själv inte uppmärksammat. 

“Men om de kommer och så lägger de fram en blodsockerkurva och säger ‘ja, men det var högt här i torsdags’. 

Ja, men då jobbar vi mycket med att säga såhär ‘Vad hade du gjort då? Vad hade du ätit? vad kan det bero 

på?’. ‘Ja, men jag var ju och fikade med eh..  en väninna’. ‘Jahaaa, kan det ha vart därför?’ Alltså så de förstår 

vad, alltså inte bara att man kollar sitt blodsocker för att de ska kunna lägga fram en kurva hos mig, utan 

försöka få dem att tänka tillbaka själva och analysera, se om det här är... vad det beror på” - Sjuksköterska 2 

De går igenom veckan tillsammans och sjuksköterskan visar här hur patienten stöttas i sin 

egenvård. Då de diskuterar hur veckan såg ut kan de finna positiva delar att förstärka. De kan 

också upptäcka negativa aspekter att förändra och fortsätta arbeta med. 
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DISKUSSION 
Diskussionsavsnittets första del är en metoddiskussion där valet av metod samt dess för- och 

nackdelar diskuteras. Andra delen i diskussionsavsnittet utgörs av en resultatdiskussion där de 

delar av resultatet som sticker ut diskuteras och ställs i en jämförelse mot tidigare forskning 

och mot lagarna och riktlinjerna för vård och omvårdnad vid DM2. 

Metoddiskussion 

Metoddiskussionen kommer beskriva hur trovärdigheten i en kvalitativ studie granskas 

genom begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Att använda rätt metod för 

insamlingen av data, men också att avväga mängden data är viktigt för att etablera 

trovärdighet. Mängden insamlad data som behövs för att svara på forskningsfrågan, är 

beroende på hur komplext fenomenet är som studeras. 

Styrkor och svagheter 

Insamlingen av data för den här studien utfördes genom semi-strukturerad kvalitativ intervju 

med fem sjuksköterskor med olika geografisk tillhörighet och arbetsgivare. Att 

sjuksköterskorna hade olika åldrar, kommer från olika arbetsplatser i Sverige och har olika 

erfarenheter från diabetesvården ökar giltigheten i studien (Graneheim & Lundman, 2004). 

Den semi-strukturerade intervjun är något som Danielsson (2012) beskriver som öppna frågor 

som inte behöver följa ett speciellt mönster utan forskaren anpassar sig till vad som kommer 

fram under intervjun. Det är något som ökar trovärdigheten i studien då informanterna här 

fick formulera sina egna svar och förklara vad hen hade för tankar och åsikter bakom sitt 

agerande och hur strukturer kunde se ut (ibid.). Överförbarhet innebär hur forskningsfynden 

kan transfereras till en annan grupp eller miljö (Graneheim & Lundman, 2004). Då fynden i 

föreliggande studie presenteras tillsammans med lämpliga citat, förbättrar det överförbarheten 

i studien. 

Förslag på alternativa metoder är enkäter eller observationer. Fördelar med enkäter är att man 

kan få ett större urval med fler deltagare samt att det hade varit mindre tidskrävande för 

författarna (Bryman, 2011). Ur enkäter skulle det också varit lättare att dra generella 

slutsatser. Nackdelarna med enkätstudier är att de individuella särdragen blir svårare att få 

fram, i de fall enkäten består av förbestämda svar. En annan metod som skulle kunde valts är 
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deltagande observation. Fördelar som hade kunnat åtnjutas är att man hade kunnat se 

sjuksköterskan arbeta med patienten och att man på så vis kunnat bedöma och analysera vad 

som faktiskt händer i samspelet mellan sjuksköterska och patient. Då syftet var att få reda på 

hur arbetet ser ut genom första fasen hade fler observationer över tid behövt göras. 

Vid intervjutillfället, innan själva intervjuerna påbörjades, fördes samtal av lättsam karaktär 

för att få en öppen stämning, i syfte att få deltagaren att känna sig trygg och bekväm under 

intervjun. Det som bidrog till att säkerställa att respondenten svarade på det som författarna 

frågade om, var att båda författarna var med och höll fokus. Det ökade tillförlitligheten, då 

intervjumallen kunde följas och det gjorde att alla respondenter svarade på samma frågor 

(Bryman, 2011). Den ena författaren hade mer karaktären av intervjuledare som ställde de 

flesta frågorna och styrde intervjun, medan den andra observerade och analyserade vad som 

sades och flikade in för att viktiga frågeställningar inte skulle missas eller för att hjälpa till att 

hålla fokus i intervjun. Att det var två intervjuare skulle ha kunnat påverka respondenten 

negativt, då denne skulle kunna ha känt sig underlägsen, vilket skulle kunna ses som en 

svaghet i studien. Författarna anser att det är ett problem som rollfördelningen löste. Eftersom 

det framför allt var en av författarna som förde intervjun blev det ett mer jämlikt förhållande. 

Hos alla deltagare märktes en skillnad på början och slutet av varje intervju. I slutet av 

intervjun hade respondenten öppnat upp sig mer och uttryckte flera egna åsikter och var mer 

benägen att blotta svagheter hos sig själv och i hur deras arbetssätt såg ut. De var mer 

defensiva och korrekta i början. Människan har en benägenhet att visa en positiv bild av sig 

själv (Bryman, 2011; Lantz, 2013). En nackdel med det kan vara att informanterna själva 

bestämmer vad som ska sägas och inte ska sägas under intervjun och då kan man gå miste om 

viktig data (ibid.). 

Valet att använda sig av ett fåtal informanter vid en kvalitativ studie är betydande, då man vill 

få ut så tydliga redogörelser som möjligt, enligt Henricson och Billhult (2012). De menar 

vidare att det är viktigare att ha få informanter med olika erfarenhet som kan ge rika 

beskrivningar om det studerade fenomenet. Att begränsa antalet till fem intervjuer gjorde att 

vi noggrant och utförligt kunde analysera det material som samlats in. En större mängd data 

vad gäller kvantitet skulle ha kunnat äventyra noggrannheten i analysen. För att svara på 

syftet ansågs antalet fem vara tillräckligt för att få det material som behövdes, en situation där 

ett ökat antal respondenter inte skulle tillfört fler insikter (Clearly, Horsfall & Hayter, 2014). 
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Däremot kunde längre intervjuer med varje deltagare eventuellt gett större djup då de, som 

tidigare sagts, öppnade sig mer mot slutet av intervjuerna. 

För att öka tillförlitligheten i arbetet krävs att forskarna har en förkunskap i ämnet som 

studeras (Wallengren & Henricsson, 2012). Veckan innan datainsamlingen påbörjades hade 

förförståelse skapats genom skriftlig sammanställning och diskussion i ämnet mellan 

författarna samt att kunskap har inhämtats från tidigare verksamhetsförlagd utbildning i 

primärvården. Den insamlade datan var av handledare rekommenderad att samlas in redan 

under den andra veckan. En nackdel med en kort förberedelseperiod är att tid för reflektion 

kring det som ska beforskas inte kan vara lika grundlig och frågeställningar kan missas. Detta 

visade sig tidigt i datainsamlingen, då pilotintervjun och den första intervjun väckte tankar, 

och frågorna ställdes något annorlunda vid de fyra sista intervjuerna. En intervjuare behöver 

skapa utrymme för eftertanke och förarbete innan genomförande av intervju (Lantz, 2013). Ju 

mer tid som lagts ner på detta innan, desto mindre utebliven data blir det i slutänden (ibid.). 

Skillnaden mellan pilotintervjun och första intervjun jämfört med de fyra sista intervjuerna är 

att de två första var mer inriktade och följde intervjuguiden mer strikt och de sista blev i 

jämförelse mer fria efter hur respondenten svarade, just för att fånga särdragen hos varje 

deltagare. 

En styrka i föreliggande studie är dess väl genomarbetade etiska ställningstaganden och 

aspekter. 

Avslutningsvis kan det nämnas att en observation har gjorts, då författarna redan sett 

sjuksköterskor i primärvården arbeta med patientgruppen. Det har gett författarna viss 

förförståelse, vilket kan ses som både en för- och en nackdel. En fördel är att intervjun kunde 

ske på en högre nivå rent omvårdnadsvetenskapligt, då författarna inte behövde börja med att 

göra sig bekanta med ämnet. Det skulle också kunna vara en nackdel, då det kan ha styrt hur 

intervjun genomfördes och vilka frågor som ställdes, istället för att författarna var helt öppna 

och utan förförståelse. 

Resultatdiskussion 

Föreliggande studie visar att sjuksköterskorna som deltog både hade likheter och olikheter 

vad gäller arbetssätt och tankar när det kommer till att möta och ta sig an patienten under den 
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första fasen av DM2. Gemensamt är att alla sjuksköterskor är lyhörda och försöker arbeta på 

ett personcentrerat sätt. 

Personcentrerad vård 

Alla sjuksköterskorna i föreliggande studie ansåg att deras arbete med patienter med DM2 

fungerade väl. Sjuksköterskorna arbetar med en patientutbildning där man strävar efter att öka 

motivation till egenvård och förståelse för sin sjukdom. Sjuksköterskor känner sig mer 

bekväma i att ge information än att arbeta med att stimulera till livsstilsförändring och 

egenvård (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2014). Det är något som 

framkommer i större eller mindre utsträckning hos samtliga intervjuade sjuksköterskor. De 

flesta uttryckte sig med en större självklarhet när de berättade hur de informerar om 

sjukdomen, medan flera av sjuksköterskorna hade svårigheter att beskriva hur de arbetar med 

att stärka patienternas motivation.   

Personcentrerad vård innebär att man ser patienten som en person med både medicinska och 

icke-medicinska behov (Boström et. al, 2014). Det är ett rekommenderat arbetssätt, men det 

har visat sig svårt att implementera fullt ut. Rollen som sjuksköterska i diabetesvården innebär 

en stor spännvidd av arbetsuppgifter. De verksamma sjuksköterskorna är mer bekväma med 

att ge information om sjukdomen och om behandlingar än att diskutera egenvårdsmål eller 

stimulera patientens inre motivation till att förändra sin livsstil. Det är något som även syns i 

föreliggande studie. Boström et. al (2014) menar vidare att sjuksköterskor behöver mer 

träning i att ge personcentrerad vård och det behövs också en ökad förståelse för att det på 

lång sikt är fördelaktigt, då det ger mer tillfredsställda patienter (ibid.).  

Förmåga och självskattning 

Bergh et. al (2013) skriver att de flesta medverkande sjuksköterskorna i deras studie skattar 

sin egen pedagogiska kunskap som hög samtidigt som de inte följde utvecklingen i vetenskap 

eller litteratur. Det är även något som upptäcktes hos en del av informanterna i föreliggande 

studie, de skattade sin förmåga högt. Samtidigt talade de om bristande resurser och brist på 

tid, vilket resulterade i att egen pedagogisk utveckling i patientutbildning lades åt sidan. Även 

Jansink, Braspenning van der Weijden Elwyn och Grol (2010) skriver att sjuksköterskor 

känner att de har bristande kunskap i rådgivning men också att tiden är otillräcklig för att 

hinna med den livsstilsrådgivning som behövs. Parchman, Romero och Pughs (2006) studie 
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visar att vårdtillfällena som patienterna ges är för korta vilket leder till ett tidspressat schema. 

Det blir då svårt att hinna med all behandling och i slutändan blir även patienten lidande 

(ibid.). 

Att sjuksköterskorna i föreliggande studie inte har lyckats hålla sig pålästa och uppdaterade 

om teorier och forskning kring patientutbildning skulle kunna ses som kritiskt 

då riktlinjerna förespråkar en likvärdig vård för alla. Därför kan det diskuteras om vården kan 

hållas likvärdig, om man på en mottagning möter en sjuksköterska som lyckats ligga i 

framkant vad gäller att hålla sig uppdaterad och en som inte har tid att vara påläst. 

Det kan finnas olika svar på vad som är skälet till att sjuksköterskorna i studien menar att de 

inte har tid till detta. En sjuksköterska berättade i intervjun att den delen av tjänsten som är 

vigd åt diabetesvård är begränsad och hen skulle vilja ha 100 procent, istället för de 75 

procent som tjänsten är på idag. På så sätt skulle mer tid ägnas till diabetes och därmed skulle 

större möjligheter finnas till att förkovra sig i forskning. Att tid med patienten prioriteras före 

fortbildning är ett avvägande som i föreliggande studie tolkas som att de vill göra allt de kan 

för patienten i stunden. Bristande möjligheter i att uppdatera sig i forskning kan på lång sikt 

leda till brister i vårdens kvalitet och i förlängningen äventyra en likvärdig vård för alla 

patienter. 

Utmaningar att motivera 

Något som också framkom i föreliggande studie är svårigheterna att skapa en god egenvård 

för många av patienterna, där de livsstilsförändringar som är nödvändiga inte alltid blir till. 

Patienterna som sjuksköterskorna berättade om, klagade på att de nya vanorna är dyra och 

andra typer av svårigheter med livsstilsförändring. Jansink et. al (2010) beskriver att 

problemen de intervjuade sjuksköterskorna såg hos patienterna i deras studie, var att 

patienterna hade en begränsad syn på vad som är en hälsosam livsstil. De hade samtidigt en 

begränsad insikt i sitt eget beteende, men också saknade de motivationen att ändra sin livsstil 

eller disciplinen att uppehålla en förbättrad livsstil. Resultatet i föreliggande studie belyser att 

patienter med nydiagnostiserad DM2 tror att så fort man kommer in i sjukvården ska man få 

hjälp att direkt bli frisk. För patienter med DM2 handlar det trots allt om att förstå att det är de 

själva som måste stå för det mesta av arbetet, då krävs det en fungerande egenvård. Det 

återkom hos en övervägande del av sjuksköterskorna som en utmaning att skapa en förändring 

i livsstilen hos patienterna. 
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När brister i patientens resurser till egenvård visar sig, är det sjuksköterskans uppgift att gå in 

och stärka patienten och stötta till ökad egenvårdsförmåga. En sjuksköterska i föreliggande 

studie hjälpte till extra då en patient inte själv klarade av att administrera sitt insulin på grund 

av stickrädsla. Det är ett av flera exempel på hur sjuksköterskorna personanpassar vården för 

att den ska fungera så bra som möjligt för varje enskild patient. När sjuksköterskorna fick 

frågor gällande hur de kunde stärka patienter med svaga resurser till egenvård, framkom 

svårigheter i att uttrycka hur de gick till väga och föll in på sådant som handlar om att ge 

information. Det mest konkreta som framkom var att försöka “peppa och motivera”. Något 

som Boström et. al (2014) också visar; att sjuksköterskor är mer bekväma att ge information 

än att jobba motiverande och att uppmuntra och lära patienterna att bättre utnyttja sina egna 

resurser. 

Yrkesmässigt informationsutbyte och samarbete 

När det gällde grupputbildningar visade det sig att en av sjuksköterskorna i föreliggande 

studie hade stora problem att få någon respons till att delta i grupputbildning hos patienterna 

och visste inte vad som behövde göras annorlunda för att lyckas. Bergh et. al (2013) skriver 

att en tredjedel av de svarande sjuksköterskorna i deras studie “aldrig” eller “sällan” 

diskuterade deras arbete med kollegor. Till skillnad från den sjuksköterskan som misslyckats, 

hade en annan deltagare i föreliggande studie lyckats starta en grupp, då denne hade 

uppmärksammat svårigheter som andra vårdcentraler hade haft. Med den erfarenheten 

utformade sjuksköterskan utskicket annorlunda, vilket resulterade i att uppslutningen blev 

större och grupputbildningen blev lyckad. Det påvisar att det vidare kan diskuteras om 

sjuksköterskor som har bristfällig kontakt i sin tur begränsar den egna utvecklingen av sin 

kompetens. Om sjuksköterskan inte kommunicerar och utbyter framgångsrika erfarenheter 

och svårigheter sinsemellan, tror författarna att utvecklingen riskerar att gå långsammare 

framåt. Det kan göra att en vårdcentral jobbar med mycket framgångsrika metoder, som andra 

inte får ta del av. I sin tur ger det en situation där vården inte blir likvärdig. 

SLUTSATS 
Sjuksköterskorna strävar efter att arbeta på ett personcentrerat sätt, där lyhördheten, 

delaktigheten och egenvårdsförmågan står i fokus. De försöker följa riktlinjernas 

rekommendationer. När det gäller mötet och behandlingen av patienter med DM2 berättar 
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samtliga sjuksköterskor att de överlag är nöjda med hur deras arbete med patientgruppen 

fungerar, trots det visar sjuksköterskorna att de vill mer än de har tid och resurser till. 

IMPLIKATIONER OCH FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Huruvida patientsäkerhet kan garanteras och om målet gällande likvärdig vård för alla uppnås 

är inte fastslaget i föreliggande studie. Förslag på vidare forskning blir därför att mäta 

huruvida likvärdig vård uppnås av de olika utförarna i landet. En jämförande studie med 

kvantitativ ansats skulle kunna göras, för att se vilka som inte ligger på samma nivå som 

andra utförare. Det skull kunna få samhällsnyttig betydelse, då punktinsatser skulle kunna 

sättas in hos de enheter där vården man ger ligger efter inom ett eller flera områden. 

FÖRFATTARNAS INSATSER 
Författarna har varit aktiva till lika delar genom hela studien. Förberedelse, intervjuer, 

transkribering, analys och skrivande av resultat har gjorts tillsammans och med lika stort 

engagemang.  
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i 

BILAGOR 

Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 

INTERVJUFRÅGOR 

- Ålder? 

- (kön) 

- År som ssk? 

- Antal arbetsplatser? 

- Antal år i arbete med diabetespatienter? 

 

-Beskriv ditt arbete i första fasen av arbetet med patient nydiagnostiserad DM2! 

- Hur förbereder du dig inför det första mötet? 

- Hur agerar du när du etablerar kontakt/förtroende i första mötet? 

- Vilken ingång har du på det första mötet? Skulle du beskriva det som omvårdnadsinriktat 
eller medicinskt inriktat? 

- Använder du någon speciell metod/rutin/program? 

- Hur förhåller du dig till Socialstyrelsens riktlinjer/rekommendationer och forskning? 

- Beskriv hur du arbetar med livsstilsförändringar du vill att patienten genomför! 

- Anpassar du undervisning/utbildning beroende på vem du möter (personcentrerat)? 

- Hur stor makt/möjlighet ger du patienten att utforma sin vård? 

- Vad skulle du beskriva som det viktigaste i mötet och genom första fasen? 

FÖLJDFRÅGOR 

- På vilket sätt..? 

- Berätta mer! 

- Menar du..? 

- Hur då? 
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Bilaga 2 

INFORMATIONSBREV 

Projektplan examensarbete 15 högskolepoäng inom omvårdnad vid Röda Korsets Högskola 

TITEL: Sjuksköterskans första möte med den nydiagnostiserade diabetespatienten - En kvalitativ 

studie 

Bakgrund 

Efter erfarenheter från primärvården har författarna upptäckt att det finns många olika sätt att arbeta 

med patienter som är nydiagnostiserade med diabetes mellitus typ 2. Sjuksköterskorna har olika 

kunskap om sjukdomen och arbetar efter olika metoder. Detta är något som även tidigare forskning 

visar. Till exempel uppmärksammas att sjuksköterskor har individuella metoder i arbetet med 

patientgruppen och även att vissa saknar de kunskaper som krävs för att ge de enklaste råden till 

patienterna. 

Projektet 

Under vårterminen 2016 mellan den 5 och 11 april avser vi att genomföra våra intervjuer. Intervjuerna 

kommer ligga till grund för vårt examensarbete på 15 högskolepoäng inom huvudområdet omvårdnad 

vid sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola. 

Genomförande 

Datainsamlingen kommer äga rum på tre vårdcentraler i Stockholms läns landsting, en i Örebro läns 

landsting och en i Dalarnas läns landsting. Fem stycken sjuksköterskor som arbetar med 

patientgruppen kommer intervjuas av forskarna med mest öppna intervjufrågor. Intervjuerna är 

beräknade att ta cirka 20-30 minuter per deltagare. Intervjuerna kommer att spelas in och transkriberas 

av forskarna. Alla deltagare informeras om rätten 

av avbryta när som helst utan konsekvenser, samt att anonymitet och konfidentialitet beaktas i studien 

genom att de avidentifieras i texten. Alla deltagare kommer få uppge sitt samtyckte till deltagande före 

påbörjad intervju och forskarna kommer ge ut sina mejladresser och telefonnummer så att deltagarna 

kan kontakta vid eventuella frågor efter avslutad studie. 

Datainsamlingen genomförs i samförstånd med respektive vårdavdelnings sjuksköterskor och 

enhetschef. 
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Författarna till examensarbetet under ledning av handledare vid högskolan bearbetar och redovisar 

materialet. Högskolan förvaltar materialet. Författarna har full publiceringsrätt till studien om inte 

annat avtalas. Vi kommer att återrapportera resultaten av undersökningen till berörda verksamheter. 
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