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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en folksjukdom som har ökat i hela världen. 

Diabetessköterskan har en viktig roll att informera personen om sambandet mellan 

livsstil och diabetes typ 2. Att kunna genomföra livsstilsförändringar är inte alltid lätt. 

Tidigare studier visade på dålig följsamhet av fysisk aktivitet hos personer med diabetes 

typ 2. Diabetessköterskan kan hjälpa personer med diabetes genom att stödja och ge 

information så att det leder till en bättre egenvård hos personer med diabetes typ 2. 

Syftet med studien var att beskriva diabetessköterskornas erfarenheter av att arbeta med 

livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.  

Metod: En beskrivande design med kvalitativ ansats användes. Tio diabetessköterskor 

från tio hälsocentraler intervjuades. Semistrukturerade intervjuer användes och sedan 

analyserades intervjuerna med kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I studiens resultat 

framkom att diabetessköterskorna hade vissa svårigheter men samtidigt möjligheter i 

arbetet med livsstilsförändringar. Faktorer som kunde påverka arbetet med 

livsstilsförändringar kunde vara fysiska och psykiska hinder hos patienten samt 

organisatoriska hinder. Samtidigt fanns det möjlighet att hjälpa personer med diabetes 

typ 2 genom att arbeta personcentrerat, ge dem stöd och använda vissa verktyg såsom 

motiverande samtal och fysisk aktivitet på recept för att motivera dem till 

livsstilsförändringar. Slutsats: Diabetessköterskornas erfarenheter av att arbeta med 

livsstilsförändringar är varierande och är beroende av personens förutsättningar och 

diabetessjuksköterskans verktyg i sitt arbete. Faktorer som kulturella skillnader, motivation 

hos personen, sjukdomsinsikt, andra sjukdomar och språksvårigheter kan påverka patientens 

livsstilsförändringar. För att genomföra livsstilsförändringar hos patienter behövs att 

kunskapen ökas om diabetes i samhället och tillgång till mer resurser inom vården.  
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Abstract 

Background:Type 2 diabetes is a common disease that has increased worldwide. The 

diabetes nurse has an important role to inform the person about the relationship between 

lifestyle and diabetes type 2. Being able to implement lifestyle changes is not always 

easy. Previous studies showed poor adherence to physical activity in people with type 2 

diabetes. The diabetes nurse can help people with diabetes by supporting and providing 

information so that it leads to better self-care in people with type 2 diabetes. The 

purpose of the study was to describe the diabetic nurses. Experiences of working with 

lifestyle changes in people with type 2 diabetes. 

Method: A descriptive design with a qualitative approach was used. Ten diabetes 

nurses from ten health centers were interviewed. Semi-structured interviews were used 

and then the interviews were analyzed with qualitative content analysis. Result: In the 

study's results, it emerged that the diabetes nurses had some difficulties but at the same 

time opportunities in the work with lifestyle changes. Factors that could affect the work 

on lifestyle changes could be physical and mental barriers in the patient as well as 

organizational barriers. At the same time, it was possible to help people with type 2 

diabetes by working person-centered, giving them support and using some tools such as 

motivational talks and physical activity on prescriptions to motivate them for lifestyle 

changes. Conclusion: The diabetic nurses' experiences of working with lifestyle 

changes are variable and are dependent on the person's conditions and the diabetic 

nurse's tools in their work. Factors such as cultural differences, motivation of the 

person, disease insight, other diseases and language difficulties can affect the patient's 

lifestyle changes. In order to implement lifestyle changes in patients, knowledge about 

diabetes in society and access to more resources within the healthcare system is needed. 

 

Keywords: Diabetes mellitus type 2, diabetes nurse, lifestyle changes 
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1. Introduktion 

1.1 Diabetes mellitus 

Enligt Värld hälsoorganisationen (WHO 2016) är 422 miljoner människor drabbade av 

diabetes mellitus och antalet har fördubblats sedan år 1980. Cirka 410 000 vuxna är 

registrerade med diagnosen diabetes i Sverige och ca 85–90% av dessa har diabetes typ 

2. Denna kraftiga ökning av diabetes sedan år 1980 beror till stor del på inaktiv livsstil 

och övervikt i samhället (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson 2013 & 

Nationella diabetesregistret 2016). Enligt Ericsson & Ericsson (2012) definieras 

diabetes mellitus som ett tillstånd med kronisk hyperglykemi, det vill säga högt 

blodsocker som uppstår i samband med otillräcklig produktion av insulin från 

bukspottkörteln eller att upptaget av insulin försämras. Det finns två olika typer diabetes 

typ 1 och typ 2. Vid diabetes typ 1 uppstår en autoimmun destruktion av insulin 

bildande betacellerna vilket innebär att kroppen producerar för lite insulin och detta 

tillstånd behandlas enbart med Insulin. De klassiska symtomen vid diabetes är ökad 

mängd av urin, ökad törst, trötthet och försämrad syn. Uppkomsten av symtom är hastig 

vid diabetes typ 1 och smygande vid diabetes typ 2. Ett förekommande av sänkt 

insulinkänslighet (insulinresistens) i kombination med stegvis nedsatt insulinproduktion 

händer ofta vid diabetes typ 2. Livsstil spelar stor roll i förebyggandet och behandling 

av diabetes typ 2. Grunden för behandling av diabetes typ 2 är livsstilsförändringar. De 

livsstilsförändringar som personen med diabetes typ 2 behöver göra är kostanpassning, 

viktnedgång genom kalorirestriktion, ökad fysisk aktivitet, sluta röka och minska 

alkoholintag (Socialstyrelsen 2017& Buchmann, Wermeling, Lucius-Hoene & Himmel 

2016). Långvarig diabetes kan leda till olika komplikationer som nedsatt njurfunktion 

och nedsatt syn. Skador i stora och små blodkärl kan också uppstå vid långvarig 

diabetes som kan leda till bland annat svårläkta bensår (Garza, Dols & Gillespie 2017; 

Ericsson & Ericsson 2012). 

 

1.2 Livsstilsförändringar 

Förändringar av ohälsosamma levnadsvanor är viktigt i prevention av diabetes. 

Förändringar av levnadsvanor som tobaksbruk, alkoholkonsumtion, ohälsosamma 

matvanor och fysiska inaktivitet är angeläget för att förhindra sjukdomar 

(Socialstyrelsen 2018a). Livsstilsförändringar är också en viktig del av behandlingen för 

personer med diabetes typ 2, dock har personer med diabetes typ 2 vissa svårigheter att 

ändra på sin livsstil (Ericsson& Ericsson 2012). Enligt en studie som gjordes i Italien 
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framkom i resultatet att tre procent av deltagarna i studien genomförde kostförändringar 

som sjuksköterska rekommenderade och resten av deltagarna återgick till sina 

ohälsosamma matvanor (Rivellese et al. 2008). Det finns olika samtalsmetod bland 

annan kognitiv beteendeterapi och motiverande samtal som kan medföra till bättre 

livsstilsförändringar (Ivarsson 2014). För att kunna ändra på levnadsvanor krävs en 

stark motivation och vilja för att kunna bibehålla förändringarna vilket är svårt 

(Bhattacharya 2012; Miller & Marolen 2012; Rygg, Rise, Lomundal, Solberg & 

Steinsbekk 2010; Sakraida & Robinson 2012; Song, Lee & Shim 2010). I en studie av 

Sjöström et al (2004) beskrevs vikten av motivation i viktnedgång. Studiens resultat 

visade att deltagarna gick ner i vikt i början av studien men de tappade motivationen av 

olika anledningar så deras förändringar inte var ihållande. Herre, Graue, Hope Kolltveit 

& Gjengedal (2015) betonar i sin studie vikten av sjuksköterskans förmåga att kunna 

bedöma behovet av individuella livsstilsförändringar för att uppnå ett gott resultat. 

Därför krävs det att sjuksköterskan har god information om den drabbade personens 

behov. I en tidigare studie visades att om personer med diabetes typ 2 informeras om 

sjukdomsförloppet samt olika komplikationer av diabetes typ 2 kan det leda till ökad 

motivation att ändra sin livsstil (Herre et al 2015). Dålig kunskap om livsstilsförändring 

hos sjuksköterskor kan leda till dålig kommunikation med patienterna och en känsla av 

ensamhet, hopplöshet och otillräcklighet hos personer med diabetes typ 2 i sina 

livsstilsförändringar (Annersten Gershater, Pilhammar& AlmRoijer 2013; Booth, 

Lowis, Dean, Hunter & McKinley 2013; Ågård, Ranjbar & Strang 2016). 

 

1.3 Egenvård 

Egenvård är ett komplext och aktivt förlopp som innefattar en persons beteende på flera 

nivåer såsom följsamhet i behandling, hantera symtom och sociala situationer. 

Begreppet egenvård används när individen kan utföra vården själv utan att vara 

beroende av andras hjälp (Berne & Sörman 2010). Enligt Socialstyrelsen (2017) 

bedömer en legitimerad sjuksköterska, om vilka hälso- och sjukvårdsåtgärder som kan 

räknas som egenvård. Genom egenvårdsåtgärder kan personens livskvalitet och 

integritet bibehållas trots ohälsa som uppstår (Kneck 2013). Att hitta strategier för 

egenvård kräver ett stort intresse hos personen men kan ge livskvalitet i sjukdom 

(Miller, Lasiter, Bartlett Ellis & Buelow 2015). Egenvård spelar en stor roll i både 

prevention av uppkomsten av diabetes typ 2 och förebyggande av olika komplikationer 

av sjukdomen (Ericsson & Ericsson 2012). Personer med diabetes typ 2 behöver 
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vägledning och undervisning för att genomföra livsstilsförändringar. Att ha kunskap om 

hur livsstilsförändringar utförs spelar stor roll för personen som har diabetes typ 2. Att 

utföra förändringar i livsstil ger en bättre självkänsla, motivation och kontroll över 

sjukdomen (Booth et al 2013; Rise, Pellerud, Rygg & Steinsbekk 2013). Egenvård hos 

personer med diabetes typ 2 kan vara olika beroende på stadium av sjukdomen 

(Wikblad 2012). Patientens delaktighet i att sätta mål och påverka sin hälsa är 

betydelsefullt i egenvård samt leder till bättre motivation att genomföra 

egenvårdsåtgärder (Funnell& Andersson 2004).  

 

Den amerikansk teoretiker, Dorothea Orem, har utvecklat en omvårdnadsteori som 

handlar om egenvård. Orems egenvårdsteori inkluderar tre delar, teori om egenvård, 

teori om brist på egenvård och teori om eget vårdsystem. Teorin om egenvård baseras 

på de resurser som personen har för att kunna utföra vissa aktiviteter självständigt och 

bibehålla sin livskvalitet och främja hälsan. Teorin om egenvårdsbrist baseras på en 

obalans mellan behov av egenvård och kapacitet hos individen. Kapaciteten beror på 

motivation, ålder och utbildning. Syftet med teorin om eget vårdsystem är att 

sjuksköterskan leder patienten till en bättre egenvård genom sin kunskap. 

Omvårdnadsåtgärder som en sjuksköterska använder för att öka patientens 

egenvårdsförmåga är stöttning, vägledning och patientutbildning (Kirkevold 2000; 

Kristoffersen 2006; Orem 2001). 

 

1.4 Följsamhet hos personer med diabetes typ 2 

Följsamhet av egenvård hos personer med diabetes typ 2 är angeläget för att ha en god 

kontroll över sin sjukdom och förebygga komplikationer samt bibehålla livskvalitet 

(Socialstyrelsen 2018). Mer än hälften av personerna med diabetes typ 2 som bor i 

Sverige har besvär med övervikt. Inaktiv livsstil är en av de viktigaste anledningarna 

som ledde till övervikt hos personer med diabetes typ 2 (Nationella diabetesregistret 

2016; Lambe & Collins 2009). Dålig följsamhet av fysiskaktivitet hos personer med 

diabetes typ 2 visades i studien av Lambe & Collins (2009) och i flera studier visades 

att en regelbundet fysisk aktivitet i form av olika träningsprogram har positiv effekt på 

blodsocker samt viktnedgång hos personer med diabetes typ 2 (Støa et al. 2017; 

Sreedevi, Gopalakrishnan, Ramaiyer &Kamalamma 2017; Akinci, Yeldan, Satman, 

Dirikan & Ozdinkler 2018). Vikten av rökstopp och personens följsamhet om 

förändringar på rökvanor framkom i resultatet av en studie från Foaln, Sarvin & 
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MacDonald (2014).  Deltagarna i denna studie bestämde att sluta röka men efter en 

månad återgick hälften till sina rökvanor (Foaln, Sarvin & MacDonald 2014). Att följa 

hälsosamma kostvanor är också en svårighet hos personer med diabetes typ 2. Den 

dåliga följsamheten av kosten leder ofta till att diabetessjukdomen förvärras (Franks et 

al. 2012). Vikten av att också ha god följsamhet av medicinering för personer med 

diabetes typ 2 beskrevs i en studie av Simpson, Lin & Eurichs (2016). I en annan studie 

beskrevs att personer med diabetes typ 2 har svårighet med följsamhet gällande 

medicinering och de har större risk för komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar 

(Rwegerera 2014).  

 
1.5 Distriktssköterskans ansvarsområde 

Distriktssköterskans ansvar är att främja hälsan och förebygga ohälsan. Planering, 

genomförande och utvärdering av olika åtgärder är viktigt i ett förebyggande arbete. 

Distriktssköterskan ska kunna identifiera olika riskfaktorer för ohälsa. För att kunna 

höja välbefinnande och förebygga ohälsa hos patienten kan distriktssköterskan 

konsultera andra yrkeskategorier som läkare, dietist och sjukgymnast (Svensk 

sjuksköterskeförening 2017). Jallinoja et al. (2007) beskrev i sin studie vikten av 

egenvård och distriktssköterskans ansvar att vägleda patienten till bättre egenvård. 

Distriktssköterskans roll i livsstilsförändringar är viktig för personer med diabetes typ 

2.Distriktssköterskan ska informera patienten om behovet av förändringar av 

levnadsvanor som matvanor, aktivitet, rökning och alkoholintag. Att ge stöd på vägen 

till förändring och ge kunskap om sjukdomen och dess komplikationer samt att vara 

tillgänglig för patienten är en av de viktigaste arbetsuppgifter som distriktssköterskan 

har i arbetet med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 (Bartol 2012). 

Att stödja patienten och arbeta personcentrerat leder till en trygghet och tillit i 

kommunikationen mellan patient och distriktssköterska. Med att arbeta personcentrerat 

menar man att vården och omvårdnaden ska utgå ifrån individens behov och 

förutsättningar (Ekman, Norberg & Swedberg 2014). Vikten av att personcentrerad 

omvårdnad framkom i en studie som visade att detta arbetssätt kunde leda till bättre 

egenvård (Poochikian-Sarkissian, Sidani, FergusonPare & Doran 2010). Det finns en 

specialiserad sjuksköterska som riktar sig mot diabetes och diabetespatienter. Denna 

specialist kallas för diabetessköterska som har fördjupade kunskaper om sjukdoms- och 

komplikationsförebyggande åtgärder på individ- och samhällsnivå (Svensk 



 

7 
 

sjuksköterskeförening i diabetesvård 2014). Personer med diabetes typ 2 som är 

inskrivna i primärvården brukar sköttas av en diabetessköterska gällande sin diabetes. 

 

1.6 Problemformulering 

Antal personer som drabbas av diabetes mellitus har ökat kraftigt över hela världen och 

detta beror till stor del på övervikt, lågt fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor. 

Obehandlad diabetes leder till olika komplikationer som hjärt- och kärlsjukdomar, 

stroke, hjärtinfarkt, nedsatt njurfunktion och dålig syn. Första steget i behandlingen är 

livsstilsförändring och att personer med diabetes typ 2 behöver göra de förändringarna 

för att förebygga komplikationer och förbättra sin livskvalitet. Diabetessjuksköterskans 

ansvar är att vägleda och undervisa personer med diabetes typ 2 för att höja deras 

välbefinnande och främja hälsa och förebygga ohälsa. Tidigare forskning visade att 

personer med diabetes typ 2 har dålig följsamhet av egenvårdsåtgärder som 

diabetessköterskor bedömer behovet. En begränsad forskning utifrån 

diabetessköterskans perspektiv och vikten av deras roll ledde till att författarna valde att 

fördjupa sig i ämnet. Diabetessköterskan har en viktig roll i livsstilsförändringar hos 

personer med diabetes typ 2, därför är det viktigt att studera deras erfarenhet av att 

arbetamed livsstilsförändringar hos dessa 

 

1.7 Syfte 

Syftet med studien var att beskrivadiabetessköterskornas erfarenheter av att arbeta med 

livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. 

 

2. Metod 

2.1 Design 

Studien har en kvalitativ ansats med beskrivande design (Polit& Beck 2017). 

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

Deltagarna valdes utifrån ett ändamålsurval. Detta gjordes för att studien fokuserade på 

specifika grupper av sjuksköterskor, det vill säga. diabetessköterskor som har erfarenhet 

av att arbeta med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Ändamålsurval 

grundar sig i att gruppen som studeras stämmer överens med gruppen som författarna 

fokuserar på (Polit & Beck 2017). Inklusionskriterierna var att deltagarna hade arbetat 
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minst ett halvt år på primärvården som diabetessköterska och att de arbetade med samtal 

om livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Antal diabetessköterskor som 

intervjuades var tio personer. De valdes från tre olika verksamhetsområden inom 

primärvården i en region från mellan Sverige. En diabetessköterska per hälsocentral 

intervjuades för att ge möjlighet till ett djupare och bredare resultat. Medelåldern på alla 

deltagarna var 51 år. Medelvärdet på hur många års erfarenheter som 

distriktssjuksköterska deltagarna hade var 18 år. Medelvärde på hur många års 

erfarenhet som deltagarna arbetade som diabetessjuksköterska var tio år. Medelvärde på 

deltagarnas ålder var 56 år. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod    

Datasamlades in via semistrukturerade intervjuer.  Enligt Polit och Beck (2017) används 

semistrukturerad intervju i samband med studier där frågorna är förutbestämda och alla 

deltagare får samma frågor. Semistrukturerad intervju var tillämplig för en kvalitativ 

studie för att beskriva människors upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck 2017). 

Deltagarna fick öppna frågor för att kunna skapa möjlighet till fria svar och att ta upp 

olika upplevelser som deltagare hade. Följdfrågor ställdes om författarna behövde få 

mer förklaring eller oklarhet uppstod (Polit & Beck 2017). En intervjuguide användes 

vilken bestod av bakgrundsfrågor, intervjufrågor och följdfrågor och en slutfråga. 

Bakgrundsfrågorna fokuserade på kön, ålder och antal år arbetserfarenhet. 

Intervjufrågorna fokuserade på diabetessköterskans erfarenhet att arbeta med 

livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Några exempel på frågorna som 

ställdes under intervjuerna var ”Beskriv hur ni arbetar med livsstilsförändringar?” 

och” Hur upplever du följsamhet hos personer med diabetes typ 2?”Följdfrågor var till 

exempel: "Förklara mer "och "Vad menar du med det?". En slutfråga ställdes för att 

höra om deltagarna ville tillägga något som var relevant för studien. En pilotintervju 

genomfördes för att kontrollera att intervjufrågorna var tydliga och svarade på syftet 

samt för att kontrollera intervjutekniken (Polit & Beck 2017). En pilotintervju 

genomfördes av båda författarna som transkriberades ordagrant som sedan diskuterades 

med handledare. Efter feedback från handledaren skedde lite förändringar i 

intervjufrågorna för att få djupare svar i resten av intervjuerna. Pilotintervjun svarade på 

syftet och godkändes att användas som en del av materialet till resultatet.  Alla 

intervjuerna spelades in med digital ljudinspelning. Detta gjordes så att författarna 

kunde fokuserabättre och undvika att stressas på grund av skrivandet. Båda författarna 
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var närvarande vid alla intervjuer och turades om att intervjua deltagarna. Detta gjordes 

för att öka studiens giltighet och tillförlitlighet (Graneheim & Lundman 2004). 

Intervjuerna pågick mellan 28 till 33minuter (medelvärde: 30 minuter). Författarna 

genomförde intervjuerna under februari till mars 2019.   

 

2.4 Tillvägagångssätt 

Anhållan om tillstånd ansöktes hos verksamhetschefer på tre olika verksamhetsområden 

inom den berörda regionen. Tillståndet skickades via mail och kontaktuppgifter till 

enhetschefer på olika hälsocentraler efterfrågades från verksamhetschefer. Antal 

enhetschefer som kontaktades var tio. Kontaktuppgifter till tio diabetessköterskor 

begärdes av enhetschefer. Informationsbrev skickades till enhetschefer och de 

diabetessköterskor som författarna fick kontaktuppgifter till. Informationsbrevet 

innehöll om information om syftet med studien och tillvägagångssätt. Tio 

diabetessköterskor från tio hälsocentraler tackade ja till att bli intervjuade. De svarade 

via mail till en av författarna att de var villiga att bli intervjuade. Information om 

samtycke skickades tillsammans med informationsbrevet till alla diabetessköterskor via 

mail. Deltagarna blev informerade både muntligt och skriftligt att deras deltagande var 

frivilligt och de kunde tacka nej till intervjun när som helst utan att förklara orsaken. 

Diabetessköterskorna fick välja intervjuplats och dagen för intervju. Alla deltagarna 

valde sina arbetsplatser, respektive hälsocentral, som intervjuplats. Deltagarna tog 

ansvaret att förbereda ett rum där intervjun kunde hållas utan att någon störde 

författarna och deltagarna.  

 

2.5 Dataanalys 

En induktiv kvalitativ innehållsanalys användes (Hsieh& Shannon 2005; Graneheim& 

Lundman 2004). En induktiv kvalitativ ansats var användbar för att objektivt kunna 

analysera diabetessköterskors erfarenheter. Innehållet analyserades med hjälp av 

manifest metod. Med manifest metod menar man en innehållsanalys som utgår ifrån de 

uppenbara och tydliga i texten som kan kategoriseras och beskrivas (Graneheim& 

Lundman 2004). Författarna lyssnade på intervjuerna flera gånger och transkriberade 

ordagrant alla intervjuerna och noterade de icke verbala kommunikationerna som till 

exempel ansiktsuttryck, skratt, paus och suckar som kunde påverka innehållsanalysen 

(Graneheim& Lundman 2004). De transkriberade texterna lästes flera gånger av 

författarna för att få en helhetsbild av intervjuerna samt för att undvika att missa viktiga 
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information (Polit& Beck 2017). Intervju texterna delades in i meningsbärande enheter. 

Varje meningsbärandeenhet innehåller ord, meningar och fraser som är relevanta och 

ger information om samma sak (Polit& Beck 2017). Sedan kondenserades varje 

meningsbärande begrepp vilket innebär att oväsentlig information togs bort. All relevant 

och väsentlig information som framkom i kondenseringar fick en kod, vilket var en kort 

sammanfattning av varje kondensering. Utifrån de likheter och olikheter som fanns 

bland alla koder sorterades de i olika subkategorier. Alla subkategorierna sorterades i 

sin tur i olika kategorier (Graneheim& Lundman 2004; Hsieh& Shannon 2005; Polit& 

Beck 2017). Exempel på dataanalysen presenteras i tabell 1.  

 

Tabell 1. Exempel ur analys 
 

Meningsbärandeenhet Kondensering 

 

Kod Subkategori Kategori 

 

Vissa patienter vill inte förstå hur 

allvarligt kan det av en obehandlad 

diabetes. De kommer inte till sina 

planerade besök och blir flera 

uteblivna besök. 

Dåliga 

sjukdomsinsikt i 

kombination med 

motivationsbrist 

leder till en dålig 

följsamhet  

Följsamhet -

dålig 

Motivation  Patientens roll i 

livsstilsförändring  

Vissa får låna hem blodsockermätare 

för att förstå sambandet mellan mat 

och blodsocker och fysisk aktivitet 

och blodsocker. Detta görs för det 

patienterna som har svårt att förstå 

sambandet 

Att jobba med 

livsstilsförändring

ar utifrån pat. 

förmåga och 

behov. Personen är 

i centrum.  

Personcentr

erade vård  

Att jobba 

personcentrera

de vård  

Möjligheter som 

finns inom vård  

 

 

2.6 Forskningsetiska överväganden 

Författarna i föreliggande studie följde de fyra forskningsetiska kraven enligt 

Vetenskapsrådets (2002) regler och riktlinjer för forskning, informationskrav, 

nyttjandekrav, samtyckeskrav och konfidentialitetskrav (Vetenskapsrådet 2002). Etiska 

överväganden är viktiga för att kunna skydda deltagarna från eventuella fysiska, 

psykiska, emotionella och sociala skador. Deltagarna informerades muntligt och 

skriftligt att deras deltagande var frivilligt och att de kunde lämna studien när de ville 

utan att förklara anledningen till det. Deltagarna fick ett informationsbrev som innehöll 

information om syfte med studien och ansvariga för studien. Författaren i föreliggande 
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studie tog också hänsyn till godhetsprincipen, rättviseprincipen samt att visa respekt för 

människliga rättigheter vid genomförande av sin studie (Polit & Beck 2017). 

Godhetsprincip togs hänsyn till genom att deltagarnas uppgifter var skyddade och 

författarna försvarade materialet skyddat så att obehöriga inte fick tag på materialet 

genom att allt material sparades i ett USB-minne och sparades inlåst i ett skrin. Alla 

transkriberingar och inspelade intervjuerna kommer att förstöras efter godkännande av 

studien. Alla deltagare var anonyma för att skydda dem från eventuella fysiska och 

psykiska risker. Risk för att deltagarna skulle känna sig stressade under intervjuerna 

fanns för att båda författarna var närvarande under alla intervjuerna. Författarna 

förebyggde stressen hos deltagarna genom att skapa ett givande stämning och ha en 

öppen diskussion under intervjuerna. Författarna tog hänsyn till rättviseprincipen 

genom att de valde sina deltagare rättvist och alla som tackade ja fick delta i studien. 

Respekt för människliga rättigheter tillgodoses genom att deltagarna fick information 

om att deras deltagande var frivilligt och de kunde avbryta sitt deltagande utan att 

behöva förklara orsaken (Polit& Beck 2017). Uppsatsen kommer att publiceras på Diva 

(digitala vetenskapliga arkivet) efter godkännande från examinatorn. 

 

3. Resultat 

Resultatet presenteras i text under tre kategorier; Svårigheter med livsstilsförändringar, 

Verktyg i arbetet, Patientens förutsättningar i livsstilsförändringar. Under dessa 

kategorierna presenterades sju subkategorier (Figur 1). 
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Figur 1. Resultatpresentation. Kategorier och subkategorier.  

 

3.1 Svårigheter med livsstilsförändringar  

Under kategorin Svårigheter med livsstilsförändringar framkom svårigheter som 

diabetessköterskorna upplevde med bland annat kulturella skillnader. Under den 

kategorin förklaras även organisatoriska hinder som försvårade arbetet för 

diabetessjuksköterskorna.   

 

3.1.1Kulturella skillnader 

Diabetessköterskorna upplevde svårigheter i sitt arbete att motivera patienter med annan 

kulturell bakgrund till livsstilsförändringar för att de hade en annan matkultur och andra 

traditioner när det gäller matvanor och matlagning. Vissa har en matkultur med mer typ 

kolhydrater vilket försvårade livsstilsförändringar för dem, berättade 

diabetessköterskorna.  

 

"Man ser att vissa kulturer använder mycket ris och vitt bröd" Deltagare 5 

 

 Ett annat hinder som diabetessköterskorna upplevde var att en del personer från andra 

kulturer var analfabeter och det försvårade sättet för informationsöverföring. 

Verktyg i arbetet

Hjälpmedel i 
arbetet 

Att ge stöd och 
undervissning  

Att arbeta 
personcentrerat 

Patientens 
förutsättningar i 

livsstilsförändringar 

Vikten av 
motivation 

Fysisk och 
psykisk hinder

Kunskaps 
behov 

Svårigheter med 
livsstilsförändringar 

Kulturella 
skillnader 

Organisatoriska 
hinder 
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Diabetessköterskorna upplevde om att personer med diabetes typ 2 som hade annan 

kulturell bakgrund hade också svårt att förstå svensk sjukvård och därför kunde vara 

skeptiska till diabetessköterskorna när de pratade om livsstilsförändringar via kost och 

livsstil. Diabetessköterskorna upplevde även att personer från andra kulturer önskade 

medicinsk behandling och önskade bli botade. Då var det svårt att föra fram att diabetes 

behöver en livslång kontroll och ibland medicinsk behandling. Samtliga 

diabetessköterskorna uppfattade svårigheter i kommunikationen med personer med 

diabetes typ 2 som hade annan kulturell bakgrund därför att tolk var inblandad under 

vissa besök och ibland hade diabetessköterskorna telefontolk, vilket upplevdes som 

mindre bra. Diabetessköterskorna beskrev att beroende på vilken kulturell bakgrund 

personen hade förändrade deras syn på kroppsvikt och fetma. I vissa kulturer tolkades 

övervikt och fetma som elegant och vackert av personen då var det svårt att ändra 

tankesättet tyckte diabetessköterskorna. Ett behov av att själva diabetessköterskorna öka 

kunskapen om olika kulturer upplevdes för att kunna kommunicera bättre med patienten 

samt ge bättre vård.  

 

3.1.2 Organisatoriska hinder 

Diabetessköterskorna beskrev organisatoriska hinder i form av personalbrist. Det var 

olika läkare som hade ansvar för personerna med diabetes typ 2 och detta ledde till att 

patienterna inte fick kontinuitet i sin vård. Diabetessköterskorna upplevde också 

tidsbrist och det påverkade deras arbete. Diabetessköterskorna hade inte tillräckligt med 

tid för uppföljningar och personer med diabetes typ 2 fick inte den vården som de 

behövde. Diabetessköterskorna beskrev även vikten av att ha en heltidstjänst på 

diabetesmottagning på alla hälsocentraler för att hinna med uppföljningar samt gå 

igenom ny forskning för att kunna ge bättre vård till personer med diabetes typ 2. Några 

av diabetessköterskorna beskrev att de hade diabetesmottagning tre gånger i veckan och 

två dagar jobbade de på distriktssköterskemottagningen och hjälpte till för att det var 

personalbrist. Diabetessköterskorna upplevde även brist på resurser och utbildad 

personal på kognitiv beteendeterapi för att hjälpa personer med diabetes typ 2 med 

livsstilsförändringar på ett professionellt sätt. Att ha en dietist i varje hälsocentral som 

kunde hjälpa personer med diabetes typ 2 med bättre matvanor var också ett behov som 

diabetessköterskorna upplevde i diabetesvården på varje hälsocentral. 

Diabetessköterskorna upplevde även bristande rutiner i arbetssättet när det gällde 
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alkohol. Det fanns inga specifika rutiner gällande dessa frågor. Samtliga 

diabetessköterskor tyckte att det var en känslig fråga och de hoppade över frågan vid 

vissa samtal om de inte misstänkte missbruk.  

 

"Jag tycker att det är en känslig fråga när det gäller alkohol. Ärligt talat glömmer jag 

ofta att fråga om det…frågor inte varje gång om deras alkoholintag" Deltagare 2  

 

 

3.2 Verktyg i arbetet 

Utifrån erfarenheter som diabetessköterskorna hade i sitt arbete med personer med 

diabetes typ 2 framkom att det fanns verktyg i deras arbete som kunde underlätta på 

livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Dessa verktyg delades upp i tre 

subkategorier; Hjälpmedel i arbetet, Att ge stöd och undervisning, Att arbeta 

personcentrerat. 

 

3.2.1 Hjälpmedel i arbetet 

Diabetessköterskans erfarenhet av att ha verktyg för att underlätta arbetet med 

livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 ansågs viktigt. 

Diabetessköterskorna användes sig utav motiverande samtal som ett verktyg i sitt arbete 

för att leda patienterna till en bättre livsstil. Motiverande samtal används av 

diabetessköterskorna för att ändra på dåliga kostvanor, inaktiv livsstil och minska 

rökning. Diabetessköterskorna menade att motiverande samtal skedde under varje besök 

oavsett patientens ålder och situation. De hade inte gått på någon utbildning gällande 

motiverande samtal utan de tyckte att alla samtal som de har med personer med diabetes 

typ 2 var en typ av motiverande samtal. De tog dock upp att det är svårt att motivera 

personen med diabetes typ 2 till fysisk aktivitet. Diabetessköterskorna beskrev också 

vikten av att skriva fysisk aktivitet på recept. Denna metod användes som en 

motiverande metod. Diabetessköterskorna beskrev att genom fysisk aktivitet på recept 

fick patienterna förmåner på vissa ställen som till exempel gym. På vissa hälsocentraler 

fanns det möjlighet för patienterna att gå på träningssalen som den aktuella 

hälsocentralen hade tillgång till. Det framkom även att några av diabetessköterskorna 

inte skrev fysisk aktivitet på recept. Diabetessköterskorna tog också upp att personer 

med diabetes typ 2 fick rekommendation att kontakta en specialistmottagning på 
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sjukhuset som jobbade med livsstilsförändringar. De berättade att sjuksköterskor och 

hälsopedagoger jobbade på den här mottagningen med livsstilsförändringar med 

personer med diabetes typ 2. Det kom också fram att vissa diabetessköterskor 

rekommenderade Liva-appen som är ett ganska nytt verktyg för om livsstilsförändringar 

för personer med diabetes typ 2. 

 

"De som använde Liva-appen är så nöjda. Man ser att de upplever mer tillgänglighet i 

det." Deltagare 4 

 

 

3.2.2 Att ge stöd och undervisning  

Diabetessköterskorna tog upp att stötta personer med diabetes typ 2 var en viktig del i 

livsstilsförändringar. De ansåg också att det var viktigt att bemöta patienterna 

professionellt. De upplevde att visa empati och förståelse för patientens situation och att 

undvika att döma dem gav en bättre effekt på livsstilsförändringar. Samtliga 

diabetessköterskorna ansåg att första mötet med personer med diabetes typ 2 var viktigt 

för att kunna skapa en god relation med patienten. Att ge information om sjukdomen 

och dess komplikationer samt hur livsstil kan påverka på sjukdomen ansågs även det 

betydelsefullt för att motivera personer med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar. 

Diabetessköterskorna beskrev att de har en viktig roll för att lära patienterna att hantera 

sin sjukdom och samtidigt bibehålla sin livskvalitet. Samtliga diabetessköterskor ansåg 

att lära patienterna tolka sitt blodsocker var jätteviktigt i behandlingen av personer med 

diabetes typ 2. Att lära sambandet mellan blodsocker och livsstil togs upp som en viktig 

del i diabetessköterskans arbete med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 

2.  Diabetessköterskor gav även patienterna skriftlig information om sjukdomen och 

livsstilsförändringar gällande fysisk aktivitet, kostvanor och rökning. De tyckte att det 

fanns risk att patienten glömde den muntliga informationen, då var det viktigt att de fick 

skriftlig information också. Diabetessköterskor beskrev även vikten av att arbeta med 

personer med diabetes typ 2 i grupper för att det effektivt. Diabetessköterskorna 

upplevde att patienterna bytte sina erfarenheter och stöttade varandra. vilket gjorde att 

patienten känner sig inte ensamma i sin sjukdom. Samtliga diabetessköterskorna 

beskrev att alla personer med diabetes typ 2 fick information och stöd om 

läkemedelshanteringen och detta skedde genom att diabetessköterskor hade täta 

uppföljningar i början av diagnosen tills patienten kände sig trygg och kom igång med 



 

16 
 

livsstilsförändringar. Att ha uppföljningar och visa engagemang som diabetessköterska 

togs upp som en betydelsefull del i livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 

2. 

 

"Min uppgift är att ge information, information, information. Jag kan bara stötta sen 

måste de välja om de vill lyssna på mig eller inte" Deltagare 7 

 

 

3.2.3 Att arbeta personcentrerat 

Diabetessköterskorna ansåg att jobba personcentrerat med vård är viktigt i behandling 

av personer med diabetes typ 2. De beskrev att personen med diabetes typ 2 ska vara i 

centrum i alla möten och åtgärder och samtidigt vara delaktig i att sätta mål och påverka 

sitt mående. De tyckte att patienten ska ses som en helhet och inte som en 

diabetesdiagnos. Diabetessköterskorna tyckte att nydebuterade personer med diabetes 

typ 2 behövde mer vårdkontakter och uppföljningar för att kunna komma igång med 

livsstilsförändringar. Alla beskrev att uppföljningar som de gjorde var individanpassade 

och patientens hälsa och mående var i centrum. Vissa behövde få låna blodsockermätare 

och kontrollera sitt blodsocker oftare i början för att kunna se sambandet mellan livsstil 

och blodsocker. Nivån på informationen som diabetessköterskorna lämnade till personer 

med diabetes typ 2 kunde vara varierande utifrån personens önskemål att få information. 

Det framkom även att patientens utbildningsnivå var betydelsefullt för 

diabetessköterskans arbetssätt att stödja på patienten. Diabetessköterskorna beskrev att 

deras arbete utgår från personens förutsättningar och vilja. Samtliga 

diabetessköterskorna tyckte att de var flexibla i sitt arbete med personer med diabetes 

typ 2 och försökte stötta dem med livsstilsförändringar. De tog upp att för att jobba med 

personens helhet och inte bara diabetesdiagnosen hade de möjlighet att få hjälp av andra 

yrkeskategorier i vården av personer med diabetes. De yrkeskategorier som de hade 

mest kontakt med var läkare, fysioterapeut och sjukgymnast. Det framkom också att 

några diabetessköterskor hade kontakt med kurator, psykolog och även andra insatser 

för att underlätta livsstilsförändringar för personer med diabetes typ 2.   
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"Jag kan skicka remiss till dietist men jag gör inte det jätteofta för att jag tror att 

diabetessköterska ska ha en grundläggande kunskap om diabeteskost.... men om de har 

tarmsjukdomar och allergier då skickar jag remiss till dietist." Deltagare 5 

 

 

3.3 Patientens förutsättningar i livsstilsförändringar 

Utifrån erfarenheter som diabetessköterskorna hade i sitt arbete med personer med 

diabetes typ 2 framkom att det fanns faktorer hos patienten som kunde påverka på 

livsstilsförändringar hos dem. Dessa faktorer delades upp i tre subkategorier; Vikten av 

motivation hos personer med diabetes typ 2, Fysiska och psykiska hinder ochKunskap 

hos personer med diabetes typ 2.   

 

3.3.1 Vikten av motivation 

Varierande motivation till livsstilsförändringar bland personer med diabetes typ 2 

uppmärksammades av samtliga diabetessköterskor. De beskrev att vissa personer med 

diabetes typ 2 hade dålig sjukdomsinsikt vilket påverkade negativt på deras motivation 

att ändra på sin livsstil. De tyckte att dålig sjukdomsinsikt och dålig vilja till 

livsstilsförändringar ibland ledde till uteblivna besök. Diabetessköterskorna ringde och 

skickade kallelse flera gånger för att ge patienten chans för att få vård och hjälp men 

alla personer med diabetes typ 2 tackade inte ja till vård och behandling menade 

diabetessköterskorna. De tyckte att det fanns yttre faktorer som kunde påverka på 

patientens motivation till livsstilsförändringar. Att ha annat språk än svenska och känna 

sig utanför i samhället och ibland inte förstå informationen, kulturella och ekonomiska 

hinder var några faktorer som diabetessköterskorna tyckte kunde påverka negativt på 

motivationen. Diabetessköterskorna betonade också att det fanns personer med diabetes 

typ 2 som hade bra motivation till livsstilsförändringar. De tyckte att vissa patienter tog 

sjukdomen på allvar och hade god följsamhet och motivation. För att hjälpa patienten 

att förändra sin livsstil var det viktigt att börja med små förändringar. Detta var något 

som framkom i intervjuerna. Samtliga diabetessköterskorna tyckte att det var 

betydelsefullt att målsättningen skulle vara utifrån patientens förmåga och små 

förändringar i början skulle sättas som mål.  
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"Man ska börja med små steg när det handlar om den här grupppatienten. Om man tar 

stora steg finns det risk att de backar och tappar motivationen" Deltagare 9 

 

3.3.2 Fysiska och psykiska hinder 

Diabetessköterskorna betonade vikten av livsstilsförändringar via fysisk aktivitet och 

regelbunden motion hos personer med diabetes typ 2. Diabetessköterskorna ansåg att 

vissa personer med diabetes typ 2 hade fysiska hinder som påverkade deras 

livsstilsförändring mycket. Diabetessköterskorna beskrev att personer med diabetes typ 

2 somhade artros i knän hade svårt för vissa rörelser och vissa personer med diabetes 

typ 2 var handikappade och gick med rollator. Diabetessköterskorna upplevde att vissa 

personer hade besvär med smärtor från höften, ryggen och knän samt att vissa hade 

andra sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och andningssvårigheter som gjorde att de 

hade svårt med att genomföra fysisk aktivitet. Samtliga diabetessköterskorna tog upp att 

yngre personer med diabetes typ 2 hade tidsbrist som vara relaterad till många 

ansvarsområden samtidigt. Att vara förälder, arbeta heltid, vara studerande vara några 

anledningar som gjorde att de inte hann ta hand om sig själva. Diabetessköterskorna 

upplevde även psykiska hinder hos personer med diabetes typ 2 som kunde påverka 

deras motivation att genomföra livsstilsförändringar. Uppkomsten av vissa känslor som 

skuld, skam och ensamhet ledde till att personer med diabetes typ2 kunde tappa sin 

motivation för livsstilsförändringar. Diabetessköterskor upplevde också att patienterna 

kände skuld och skam över att de har diabetessjukdom och tyckte att de själva orsakade 

diabetessjukdomen. Samtliga diabetessköterskorna upplevde att yttre faktorer som 

vädret under vintertid var ett hinder till att genomföra fysisk aktivitet för personer med 

diabetes typ 2.  

 

"De säger att det är kallt och halkigt ute. Men de flest har träningscykel hemma. jag 

brukar säga att ställ den mitti mot tv:n och cykla samtidigt" Deltagare 1 

 

 

3.3.3 Kunskaps behov 

Diabetessköterskorna beskrev bristande kunskap hos personer med diabetes typ 2 om 

diabetessjukdomen och komplikationer. Till följd av diabetessjukdomen fick patienterna 

komplikationer i form av att tappa känseln och syn men diabetessköterskorna beskrev 
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att de fick information om risker vid dålig egenvård. Diabetessköterskorna berättade att 

personer som drabbas av diabetes typ 2 är från olika utbildningsnivåer och 

socioekonomiska situationer. Diabetessköterskorna upplevde stor skillnad i sambandet 

mellan utbildningsnivå och förståelse av sjukdomen hos personer med diabetes typ 2. 

Personer med diabetes typ 2 som var högutbildade var pålästa på diabetessjukdomen 

och i regel hade de bättre följsamhet jämför med personer som var lågutbildade eller 

analfabeter. Sämre förståelse om sjukdomen upplevdes hos personer som hade låg 

utbildningsnivå. Detta beskrevs av samtliga diabetessköterskorna. Men samtidigt påstod 

diabetessköterskorna att dålig kunskap kan man ha fast man är svensk och född i 

Sverige. 

  

“när fick reda på att han har diabetes då kom han till mig då en vecka senare då sa han 

nu har jag läst 60 timmar om diabetes jag kan allt och så berättar han om mediciner 

och sjukdomar “Deltagare 7 

 

 

4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva diabetessköterskors erfarenheter av att arbeta med 

livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2.Utifrån resultatet var att 

livsstilsförändringar varierar och påverkas av olika väsentliga faktorer både hos 

patienter och diabetessköterskan. I resultatet framkom att diabetessköterskorna 

upplevde att livsstilsförändringar hos diabetiker var individuellt och beror på patientens 

förutsättningar. Dålig motivation till livsstilsförändringar hos patienten som hade annan 

kulturell bakgrund på grund av olika matkulturer och traditioner. Diabetessköterskans 

hade svårigheter i form av hinder i form av tid, personalbrist, bristande rutiner i 

arbetssättet försvårade patientens behandling. Diabetessköterskorna upplevde att deras 

strategier som användning av motiverande samtal, skriver fysiska aktiviteter på recept 

underlätta livsstilsförändringar. Genom att samla diabetiker i grupper skapar möjlighet 

för patienterna att byta sina erfarenheter och upplevelser med varandra och det gjorde 

att de känner sig inte ensamma i sin sjukdom. Att ge skriftlig och muntlig information, 

och att ta stöd av andra professioner underlättade patientens livsstilsförändringar. 

Bristande motivation till livsstilsförändringar och. Även svårigheter i form av fysiskt 
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eller psykiskt hinder påverkade patientens motivation till livsstilsförändringar. 

Livsstilsförändringar var bättre hos hög utbildad jämför med patienter som var låg 

utbildad. Genom att diabetessköterskan får mer tid på sig för att kunna ge den vården 

som patienten behöver och tid för att uppdatera sina kunskaper samt bättre rutin i arbete 

kan de vårda patienter på bättre 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva diabetessköterskors upplevelser av att 

arbeta med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. I föreliggande studie 

upplevde diabetessköterskorna svårigheter i att motivera patienter med annan kulturell 

bakgrund till livsstilsförändringar. Dessa svårigheter handlade om matkultur, olika 

traditioner när det gäller matvanor och matlagning. Enligt Lawton et al. (2008) och 

Bhattacharya (2012) fick personer med diabetes typ 2 kost och motionsråd som inte var 

i enlighet med deras kultur, därför tyckte de att diabetessköterskor var hänsynslösa. 

Enligt Stattin och Wändell (2012) har varje människa en bild av hälsa som är beroende 

av vilken kultur de tillhör, vilket kan leda till varierande uppfattningar om sjukdom och 

hälsa samt olika uppfattningar hos både vårdgivaren och patienten. 

Diabetessköterskorna i föreliggande studie beskrev svårigheter i kommunikationen med 

patienter som har annan kulturell bakgrund på grund av att tolk var inblandad under 

besöket. Detta framkom även i en studie som visar att genom att ha en bra 

kommunikation med patienten får patienten god kunskap om sin sjukdom vilket är 

viktigt för att patienten ska kunna sköta sin sjukdom (Siminerio, Funnell, Peyrot& 

Rubin 2007). I resultatet framkom att diabetessköterskorna upplevde tidsbrist och det 

påverkade diabetessköterskans arbetssätt. De hann inte med alla uppföljningar och 

patienterna fick inte den vården som de behövde. Dessutom beskrev 

diabetessköterskorna vikten av att ha en heltidstjänst för diabetessjuksköterskor på alla 

hälsocentraler för att hinna med uppföljningar hos diabetespatienterna. Enligt Alhyas, 

Nielsen, Dawoud och Majeed (2013) är det viktigt att stärka primärvårdens roll i det 

hälsofrämjande och förebyggande arbetet. I den här studie som är en kvalitativ 

intervjustudie beskrevs faktorer som minskar kvalitén på diabetessköterskans arbete och 

ger dåligt patientföljsamhet. En viktig faktor som togs upp i studien var hög belastning i 

arbete som diabetessköterska samt stort antal patienter per diabetessköterska. Detta 

framkom även i föreliggande studien. I föreliggande studie framkom även att 

diabetessköterskorna använde sig utav motiverande samtal som ett verktyg i sitt arbete 
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för att leda patienterna till en bättre livsstil. Vidare visade studien att vid hantering av 

många olika livsstilsproblem samt vid hantering av kronisk sjukdom gav motiverande 

samtal bra resultat. Motiverande samtal riktar in sig på att främja beteendeförändringar 

gällande livsstilsfaktorer hos patienten. I föreliggande studien framkom att information 

om sjukdomen och dess komplikationer samt hur livsstil kan påverka på sjukdomen 

ansågs betydelsefullt för att motivera personer med diabetes typ 2 till 

livsstilsförändringar. Detta beskrevs även i en studie av Advika, Idiculla och Kumari 

(2017) som visar att kunskaper om att fysisk aktivitet förde med sig positiva effekter på 

hälsan minskade risken för diabeteskomplikationer och underlättade 

livsstilsförändringar. Orem (2001) tar också upp vikten av sjuksköterskans i förbättring 

av egenvård hos patienten med kunskapsbrist genom att öka kunskap och undervisa 

patienten och öka motivation. Diabetessköterskorna i föreliggande studie upplevde att 

jobba med personcentrerad vård är viktigt i behandlingen av personer med diabetes typ 

2. Det överensstämmer med en intervjustudie av Laursen, Frølich & Christensen (2017) 

där diabetessköterskan användande sig av personcentrerad vård vilket hade en positiv 

påverkan och uppmärksammades av personer med diabetes typ 2. Att lyssna aktivt och 

ge plats för patienterna att berätta om sina privata upplevelser och resonera om deras 

egna utmaningar gjorde att patienten kände sig trygg. Orems (2001) teori beskriver att i 

utförandet av egenvård finns det viktiga faktorer såsom motivation, hälsotillstånd och 

yttre faktorer som kan påverka egenvård hos olika personer. I föreliggande studie 

framkom att det finns varierande motivation till livsstilsförändringar bland personer 

med diabetes typ 2. Diabetessköterskorna beskrev också att vissa personer med diabetes 

typ 2 hade dålig sjukdomsinsikt vilket påverkade negativt på deras motivation att ändra 

på sin livsstil. En studie visar också att det finns olika faktorer som medför svårigheter 

att utföra fysiskaktivitet så som brist på ambition hos individen, personlig disciplin och 

bekvämlighet (Masupe, Ndayi, Tsolekile, Delobelle & Puoane 2018; Orem 2001). 

Diabetessköterskorna i föreliggande studie betonade vikten av livsstilsförändringar via 

fysisk aktivitet och regelbunden motion för personer med diabetes typ 2 och ansåg att 

en del av patienterna hade fysiska hinder i olika former som påverkade deras 

livsstilsförändring oerhört mycket. Det framkom även i en studie som visar att 

begränsade möjligheter till träning och inget anpassat träningsprogram gjorde det 

svårare för patienterna att utföra livsstilsförändringar via fysisk aktivitet (Gardsten, 

Rask, Larsson, Lindberg & Olsson 2018; Whycherley, Mohr, Noakes, Clifton& 

BrinkEorth 2012). I ett flertal av studier framkom att patienterna framställde hur fysiska 
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problem och andra sjukdomar förhindrade dem att utöva fysisk aktivitet (Advika, 

Idiculla & Java Kumari 2017; Booth et al 2013; Casey, De Citita & Dasgupta 2009; 

Egan et al 2013; Halali, Mahdavi, Jafarabadi, Mobasseri & Namazi 2016; Laranjo et al 

2015). I föreliggande studie beskrev diabetessköterskorna att personer med diabetes typ 

2 fick känslan av skuld och skam när de fick diagnosen och därför hade personer med 

diabetes typ 2 svårt och tänka sig börja med livsstilsförändringar. Det framkom även i 

två studier som visade att diabetes är en långvarig och komplex sjukdom som medför en 

stor omställning för patienten, därför kan det vara svårt för många att godta sin diagnos 

(Carolan-Olah & Cassar 2018; Etkind, Bristowe, Bailey, Selman & Murtagh 2017). 

 

4.3Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva diabetessköterskors erfarenhet av att arbeta 

med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. I studien användes deskriptiv 

design med kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats är lämplig för att beskriva människors 

upplevelser och erfarenhet (Polit & Beck 2017). Ett ändamålsurval användes för att få 

deltagare som föreliggande studien syftade på. Deltagarna hade lång erfarenhet inom sitt 

arbetsområde samt valdes från tio olika hälsocentraler vilket ökar trovärdigheten i 

studien (Polit & Beck 2017). Graneheim och Lundman (2004) beskriver att 

trovärdigheten i en kvalitativ metod bör granskas utifrån giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet. 

 

Giltighet  

Giltigheten i en studie visar hur pålitlig är resultatet som framkom i studien (Polit& 

Beck 2017). Variation på arbetserfarenhet, ålder och arbetsplats hos deltagarna leder till 

ett resultat utifrån olika aspekter som ökar giltigheten i studien (Graneheim och 

Lundman 2004). Att alla deltagarna jobbade med livsstilsförändringar hos personer med 

diabetes typ 2 och hade sina egna diabetesmottagningar. Detta stärker studiens giltighet 

för att de arbetade med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 och deras 

erfarenheter om detta svarade på studiens syfte. I studien användes semistrukturerade 

intervjuer med intervjuguide, vilken innehöll öppna frågor. Öppna frågor gav deltagarna 

möjlighet att berätta fritt om ämnet. Alla deltagarna fick samma frågor med samma 

ordning vilket ökar giltigheten (Polit& Beck 2017). Fler citat användes i resultatet för 

att ge läsaren möjlighet att bedöma trovärdigheten vilket ökar giltigheten i studien. 
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Ingen av författarna hade jobbat inom primärvården tidigare vilket ledde till att de inte 

kunde blanda in sina egna tolkningar under analysen. Detta stärker giltigheten i studien 

för att författarna analyserade intervjuerna objektivt utan några risker att använda sina 

egna tolkningar. Att deltagarna blev intervjuade på sina arbetsplatser och utav två 

personer skulle kunna påverka deras svar. Att deltagarna inte ville prata högt så att 

kollegorna skulle höra eller att de var stressade över sina kvarstående arbetsuppgifter 

samt att de var stressade för att bli inspelade och intervjuas av två personer kan minska 

giltigheten i studien (Polit& Beck 2017; Graneheim och Lundman 2004). 

 

Tillförlitlighet 

Enligt Polit och Beck (2017) tillförlitligheten i en studie bedöms utifrån resultatet som 

framkom i studien och det resultat som författarna hade tänkt sig. Enligt Graneheim & 

Lundman (2004) har denna studie högre tillförlitlighet för att alla intervjuerna lyssnades 

på flera gånger av båda författarna och transkriberades, samt att texten lästes av båda 

författarna. Båda författarna reflekterade, tolkade och analyserade intervjuerna 

tillsammans samt diskuterade med tredje person som var handledare till studien. Att 

intervjuerna genomfördes under en kortperiod ökar också tillförlitligheten i studien 

(Graneheim & Lundman 2004). En pilotintervju genomfördes och granskning av 

transkribering av pilotintervjun genomfördes av handledare för att säkerställa att 

intervjufrågor svarade på syftet. Justering av frågor genomfördes innan resten av 

intervjuerna genomfördes vilket ökar tillförlitligheten av studien. Genom att använda 

intervjuguiden fick alla deltagarna samma frågor vilket stärker tillförlitligheten (Polit& 

Beck 2012). Intervjuplatser valdes av deltagarna och alla valde sina arbetsplatser. Alla 

deltagarna bokade ett rum på respektive hälsocentral för att förebygga störandefaktorer 

under intervjuerna. Miljön var ostörd och författarna fick ställa sina frågor och 

koncentrera på deltagarnas svar vilket stärker tillförlitligheten (Polit& Beck 2012).  

 

Överförbarhet  

Överförbarhet i en studie innebär att hur tillämpningsbara fynden är i andra 

sammanhang än studien (Polit& Beck 2017). Det är upp till läsare att bedöma om 

överförbarheten. Författarna har försökt att ge en tydlig beskrivning av urval av 

deltagarna, datainsamlingen och analysen under metodavsnitt. Att använda en tabell i 

innehållsanalysen samt att använda citat från deltagarna i resultatet ökar överförbarheten 
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i studien (Polit& Beck 2017; Graneheim& Lundman 2004). Deltagarna valdes från en 

region i mellan Sverige vilket gör att resultatet inte kan generaliseras. Detta är dock en 

svaghet i studien enligt Graneheim och Lundman (2004). 

 

4.4 Klinisk implikationer för omvårdnad    

Genom denna studie kan diabetessköterskan få en ökad förståelse för de olika hinder 

som försvårar livsstilsförändring hos patienten. I studien visade sig tydligt att både 

diabetessjuksköterskan och patienten har olika svårigheter i 

livsstilsförändringsprocessen. Diabetessjuksköterskan behövde mer tid och resurser på 

sitt arbete. Patienterna behövde information och kunskap om diabetessjukdom från 

vårdens sida för att underlätta livsstilsförändringar och egenvård. Diabetessköterskorna 

vill att patienter ska förändra sina levnadsvanor, men det kräver mycket. En 

livsstilsförändring är en svår process och tar tid, som diabetessköterska bör man ha i 

åtanken vilka faktorer som kan påverka patienternas motivation för att ändra sina 

levnadsvanor. Individer har olika resurser och förutsättningar, en personcentrerad vård 

är nödvändig för att kunna erbjuda individuellt anpassad vård. Genom att ge en 

individuellt anpassad vård kan diabetessjuksköterskan hjälpa patienten i 

livsstilsförändringar och undvika komplikationer. 

 

4.5 Förslag på fortsatt forskning 

Diabetes är en folksjukdom som har ökats och diabetessköterskans arbete spelar stor 

roll i vård och behandling av den här grupp patienter. Patienterna behöver stöd för att 

kunna genomföra livsstilsförändringar och dessa möjligheter görs av en 

diabetessköterska som arbetar med diabetesvård.  Denna studie genomfördes på tio 

diabetessköterskor i mellandelen av Sverige och resultatet kan inte generaliseras för att 

kunna generalisera resultatet behövs det vidare forskning i större utsträckning av antal 

deltagare och antal regioner. Detta är viktigt för att kunna studera diabetessköterskors 

erfarenhet av att arbeta med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2 på 

olika städer och olika regioner.  

 

4.6 Slutsats  

Resultatet svarar på syftet genom att beskriva diabetessköterskors erfarenheter av att 

arbeta med livsstilsförändringar hos personer med diabetes typ 2. Diabetes typ 2 kan 

behandlas med livsstilsförändringar. Genom att informera och motivera personer till 
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hälsosam livsstilsförändring diabetessköterskor bör därför vägleda personen till sitt 

tillfrisknande. Vikten av individuell anpassad undervisning för att öka kunskap om 

diabetessjukdomen, rådgivning och återkommande kontakter är av stor vikt för att 

påverka personer med diabetes typ 2 att genomföra livsstilsförändringar i form av 

kostvanor och fysisk aktivitet. 
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