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Sammanfattning 
 
Patientutbildning är en viktig del av behandlingen vid typ 2 diabetes. Det finns dock ingen 

samlad kartläggning av vilken patientutbildning som bedrivs sedan tidigare. Syftet med 

studien var att kartlägga hur patientutbildning för personer med typ 2 diabetes bedrevs inom 

primärvården i Sverige år 2006 samt studera om det fanns något samband mellan hur 

patientutbildning bedrevs och personernas metabola kontroll. Totalt deltog 684 

vårdcentraler/hälsocentraler/mottagningar (mottagningar). Data erhölls både från en enkät och 

Nationella diabetesregistret som omfattade 91 637 patienter med typ 2 diabetes. Resultatet 

analyserades genom kvalitativ innehållsanalys och med multipla linjära regressionsanalyser. 

Resultatet visade att den vanligaste formen av utbildning var patientutbildning med 

förutbestämt innehåll som bedrevs individuellt på 362 mottagningar, utav dessa mottagningar 

bedrev 108 kompletterande grupputbildning. Patientutbildning utifrån patienternas behov 

bedrevs individuellt på 55 mottagningar och utav dessa bedrev 12 kompletterande 

grupputbildning. Ospecificerad patientutbildning förekom på 267 mottagningar. Ett statistiskt 

signifikant samband konstaterades som indikerade att patienternas HbA1c var lägre på de 

mottagningar som bedrev individuell utbildning utifrån patientens behov, vilket förekom på 

55 av mottagningarna. Studien har visat att vid patientutbildning var det främst vårdgivaren 

som bestämde vad patienten behövde veta och utgick ifrån någon form av checklista. Få 

vårdgivare utgick utifrån patientens behov och intresse.  

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, primärvård, patientutbildning, kartläggning, kvalitativ och 

kvantitativ studie 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                      

Abstract 

Patient education is an important part of the treatment in type 2 diabetes. Today there is no 

collected survey of patient education. The aim of the study was to survey how patient 

education for persons with type 2 diabetes was carried out within the primary care in Sweden 

and study if there was some relation between how patient education was carried out and 

persons' HbA1c, BMI and physical activates. Totally 684 health care centres participated. 

Data was received from a questionnaire and the national diabetes register that covered 91637 

patients with type 2 diabetes. Data was analyzed through qualitative content analysis and with 

multiple linear regression analysis. The result showed that most common form of education 

was “Patient education with a predestined content”, that was practiced individually in 362 of 

the health care centres, 108 of these also practiced complementary group education.  “Patient 

education based on the patients needs” was carried out individually at 55 health care centres, 

12 were also carried out complementary group education. “Unspecified patient education” 

was practiced in 267 health care centres. A statistical significant relation was found indicating 

that patients  receiving individual education based on the patient's needs HbA1c was lower 

(55 health care centres). The most common procedure was a checklist in which the care 

provider decided what the patient needed to know.  Most of the care providers in patient 

education disregarded the patient’s needs and interest. 

 

Key words: Diabetes type 2, primary health care, patient education, survey, qualitative and 

quantitative study 
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1. Introduktion 

Evidensen som berör faktorer i diabetesvården för att uppnå en god metabol kontroll är 

begränsade. En faktor som visat sig vara effektiv i studier är patientutbildning, både enskilt 

och i grupp. Någon enighet om hur patientutbildning skall bedrivas finns dock inte. 

Konstaterat är att patientutbildning kan främja en bättre metabol kontroll och är en hörnsten i 

behandlingen av typ 2 diabetes (Rickheim, Weaver, Flader & Kendall 2002; Deakin, 

McShane, Cade & Williams, 2005).   

 

1.1 Bakgrund 

I Sverige beräknas tre till fyra procent av befolkningen ha diabetes. Typ 2 diabetes är den 

vanligaste formen och står för 80 till 90 procent av all diabetes (Socialstyrelsen, 1999; 

Eliasson, Lindahl, Lundberg & Stegmayr, 2002). Det är en progressiv sjukdom som kräver 

kontinuerlig behandling för att minska riskerna för allvarliga komplikationer (UK prospective 

diabetes study group, 1998; Turner, Cull, Frighi & Holman, 1999). Diabetesvården har under 

de senaste åren utvecklats att omfatta fler patienter och vara mer komplex än tidigare bland 

annat när det gäller förebyggande av komplikationer, behandling och patientutbildning 

(Kenealy m.fl., 2004). Diabetes är dock en sjukdom vars behandling till stora delar bygger på 

förmågan till egenvård. En kvalificerad insats av patienten är därför nödvändig för att 

bemästra och sköta sjukdomen i vardagen (Funnell & Anderson, 2003).  

 

1.1.2 Typ 2 diabetes 

Med stigande ålder ökar förekomst och insjuknandet av typ 2 diabetes. Detta relateras till 

ökad insulinresistens vid minskad fysisk aktivitet och ökad kroppsvikt (Efendic, Groop & 

Östenson, 2005; Jansson, Andersson, Svärsudd, 2007). Typ 2 diabetes som ej är 

diagnostiserad beräknas förekomma hos var tredje person i Sverige i åldern 25 till 65 år. 

Sjukdomsdurationen är därav svår att beräkna då personen kan ha levt med sjukdomen 

oupptäckt en längre tid (Scherstén, 2005). Komplikationer relaterat till sjukdomsduration 

speciellt under de år som sjukdomen varit oupptäckt, anses bero på inverkan av hyperglykemi 

och andra riskfaktorer som högt blodtryck, lipidrubbningar och övervikt (Socialstyrelsen, 

1999). Skillnader har konstaterats mellan könen gällande typ 2 diabetes, bland annat är 

medelåldern vid insjuknandet lägre för män. Det har även påvisats att kvinnor som behandlas 

i primärvården har signifikant lägre glykerat hemoglobin (HbA1c) än män (Gudbjörnsdóttir, 

Cederholm, Nunez & Eliasson, 2007). 
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Övervikt, (body mass index, BMI >25 kg/m²) och fetma (BMI > 30 kg/m²) är vanligt 

förekommande hos denna grupp (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2002; 

Färnkvist och Lundman, 2003). Ett samband finns konstaterat mellan ett högt BMI, brist på 

fysisk aktivitet och ökad risk för sjuklighet hos personer med typ 2 diabetes (Druce, Davis, 

W., & Davis, T., 2005; Plotnikoff m.fl., 2007). Regelbunden fysisk aktivitet såsom 30 till 60 

minuters promenad eller liknande fem gånger per vecka kan leda till en förbättrad metabol 

kontroll genom att den perifera insulinkänsligheten ökar och medför att blodsockret sjunker. 

Fysisk aktivitet är därför en viktig del av behandlingen (Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 

2003; Klein m.fl., 2004). 

  

1.1.3 Riktlinjer 

Nationella riktlinjer för diabetes gavs ut av Socialstyrelsen första gången 1996 för att stärka 

och ge möjlighet till en likvärdig kunskapsbaserad vård i alla delar av landet. Tyngdpunkten i 

dokumentet ligger på förebyggande åtgärder för att förhindra uppkomsten av komplikationer. 

En revidering genomfördes 1999 och de riktlinjerna används nu i diabetesvården 

(Socialstyrelsen, 1999). Nya reviderade riktlinjer förväntas komma ut under 2009. 

 

Riktlinjerna för referensvärdet som gäller HbA1c har sänkts under senare år, 1999 

rekommenderades HbA1c ligga lägre än 6,5 till 7 procent (Socialstyrelsen, 1999). I avvaktan 

på nya riktlinjer från Socialstyrelsen gav Svensk förening för diabetologi (SFD) år 2006/2007 

ut nya behandlingsriktlinjer. Detta för att diabetesvården skall ha något att utgå ifrån eftersom 

fler riskfaktorer har relaterats till förhöjda blodsockernivåer under senare tid. SFD 

rekommenderar att HbA1c bör ligga mellan 5 till 6 procent vilka också är i linje med de 

Europeiska riktlinjerna. Enligt de Europeiska riktlinjerna bör BMI ligga under < 25 och 

regelbunden fysisk aktivitet rekommenderas utföras > 30-45 minuter per dag (Adamson, Fritz 

& Eliasson, 2007; Rydén m.fl., 2007).  

 

1.1.4 Nationella diabetesregistret  

För att underlätta systematiskt kvalitetsarbete i diabetesvården introducerades år 1996 

Nationella diabetesregistret (NDR) som är ett av Sveriges nationella kvalitetsregister. Idag 

deltar cirka 80 procent av samtliga primärvårdsenheter i NDR. Patienten skall dock ha gett sitt 

godkännande för att vårdgivaren skall få registrera information. Registreringen sker minst en 

gång/år och omfattar demografiska data såsom ålder, kön, typ av diabetes, behandling mm 
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samt kliniska data som HbA1c, BMI, blodtryck, vikt och fysisk aktivitet (Gudbjörnsdóttir 

m.fl., 2007).   

 

1.1.5 Vårdgivarens roll  

Eftersom diabetes är en komplex sjukdom som avspeglas i många delar av en persons liv så är 

en kontinuerlig kontakt med vårdgivaren t ex diabetessjuksköterskan av stor betydelse. Det är 

även viktigt att det finns tillgång till diabetesteam med väl integrerad kunskap som samarbetar 

utifrån de olika aspekterna av sjukdomen (Loveman, Royle & Waugh, 2003). Vården av 

personer med typ 2 diabetes i Sverige är främst organiserad i primärvården. Där består 

diabetesteamet oftast av allmänläkarspecialist och diabetessjuksköterska som kallar 

patienterna på regelbundna återbesök. Vilken intervall återbesöken förekommer är 

individuellt anpassat, dock minst en gång per år (Ovhed, Johansson, Odeberg & Råstam, 

2000; Gudbjörnsdóttir, Cederholm, Nilsson & Eliasson, 2003). Vid återbesök skall 

vårdgivaren i samråd med patienten bland annat utforma individuella mål, kontrollera 

riskfaktorer för komplikationer, justera den medicinska behandlingen och utbilda gällande 

egenvård som kan omfatta information om bland annat kost, blodsocker kontroller och fysisk 

aktivitet. Utbildningen gällande egenvård går ut på att patienten skall ha kontroll över sin 

diabetes i de flesta livssituationer (Socialstyrelsen,1999; Loveman m.fl., 2003). 

 

I Sverige har betydande skillnader påvisats mellan de kliniska resultaten i NDR, 

behandlingsmålen från SFD och de nationella riktlinjerna. Skillnaden gäller främst den 

metabola kontrollen beträffande höga blodsockernivåer. Flera aspekter för att nå en högre 

måluppfyllelse har diskuterats bland annat intensivare behandling av höga blodsockernivåer 

(Eliasson, Cederholm, Nilsson & Gudbjörnsdóttir, 2005). En annan faktor för att nå dit är 

genom patientutbildning, flera studier (Gary, Genkinger, Gullar, Peyrot & Brancati, 2003; 

Taylor, Oberle, Crutcher & Norton, 2005; Mullen & Kelley, 2006) har visat att patient-

utbildning kan förbättra den metabola kontrollen såsom HbA1c.  

 

1.2 Patientutbildning  

Patientutbildning för personer med typ 2 diabetes handlar inte bara om att utbilda genom att 

förmedla faktakunskaper och aktivt främja beteendeförändringar. Vårdgivarens uppgift är 

också att coacha, stödja och möjliggöra så att patienten själv kan ta kontroll över sitt liv 

(Norris, Engelgau & Narayan, 2001; Adolfsson, Walker-Engström, Smide & Wikblad, 2007).  
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1.2.1 Patientutbildning traditionellt och i ett patientcentrerat perspektiv 

Den traditionella, professionscentrerade utbildningen, bygger på principerna inom omvårdnad  

som bland annat används inom akutsjukvården. Vårdgivaren tar över ansvaret för patienten, 

beslutar vad som skall göras och hur vården skall utföras (Andersson & Funnell, 2000). Ofta 

är vårdgivarens handlingar inspirerade av ett biomedicinskt synsätt, där fokus ligger på 

sjukdom (Tamm, 1994). Utbildning utifrån ett traditionellt perspektiv kännetecknas av att 

vårdgivaren utgår ifrån vad den bedömer vara viktigt för patienten att veta. Patienten intar ofta 

en passiv roll där han/hon tar emot fakta och förväntats följa givna ordinationer. Innehållet i 

utbildningen brukar vara förutbestämt och innefatta råd om livsstilsförändringar 

t ex kost och fysisk aktivitet som bör genomföras. Compliance blir ett centralt begrepp som 

innebär att vårdgivaren sätter upp mål som patienten förväntas följa. Vårdgivaren följer upp 

om patienten uppnått compliance bland annat genom extern kontroll (Trento m.fl., 2002; 

Funnell & Andersson, 2003).  

 

Det har visat sig framgångsrikt att frångå den traditionella utbildningen och i stället bedriva 

patientcentrerad utbildning. Patienten är då delaktig i lärandet och aktivt involverad i sin 

sjukdom där hänsyn också tas till individuella erfarenheter, mognad, behov och önskningar. 

Vårdgivaren når oftare fram med budskapet i utbildningen som i sin tur kan påverka och 

förstärka motivationen till egenvård (Cabrera-Pivaral m.fl., 2000; Norris m.fl., 2001; Trento 

m.fl., 2004; Keers m.fl., 2006; Piatt m.fl., 2006; Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008). 

Genom egenvårdsutbildning och upprättande av en individuell vårdplan kan bland annat ett 

lägre HbA1c och blodtryck främjas vilket kan minska riskerna för komplikationer. Andra 

positiva effekter som uppmätts efter utbildning är ökad sjukdomsinsikt och livskvalitet 

(Taylor, m.fl., 2003; Steed m.fl., 2005; Gabbay m.fl., 2006; Wattana, Srisuphan, Pothiban & 

Upchurch, 2007).  

 

För att bedriva en patientcentrerad utbildning kan vårdgivaren utgå ifrån bland annat 

empowerment och/eller motiverande samtal. Empowerment är ett förhållningssätt som kan 

definieras som en beskrivning och reflektion av tron på personens autonomi, rättighet att ta 

ansvar för sina egna beslut och förmåga att ta kontroll över sin sjukdom (Funnell & Anderson, 

2003). Att främja empowerment kan ske genom att vårdgivaren ger patienten möjlighet att ta 

ansvar för sin sjukdom och behandling samt ser patienten som expert på sin sjukdom 

(Adolfsson, Smide, Gregeby, Fernström & Wikblad, 2004).  
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Motiverande samtal kan användas som ett redskap i samtalet med patienten och innebär ett 

förhållningssätt som inbegriper en rådgivningsstil, lyssnarteknik och samtalsmetodik. 

Utgångspunkten är patientens egna tankar och uppfattningar som förstärker motivationen att 

ta ställning till, genomföra och upprätthålla livsstilsförändringar. I stället för en föreläsning 

vid utbildningstillfället bör vårdgivaren och patienten ha ett informationsutbyte och en dialog 

(Miller & Rollnick, 2002). Motiverande samtal tillåter patienten att vara aktör i sin behandling 

(Golay, Lagger, Chambouleyron, Carrard & Lasserre-Moutet, 2008). 

 

1.2.2 Grupputbildning 

Det börjar även bli allt vanligare med patientcentrerad utbildning i grupp där deltagarna är 

aktiva i inlärningsprocessen med utgångspunkt från deras aktuella behov (Trento m.fl., 2002; 

Wikblad, Leksell & Smide, 2004). Utbildning i grupp med fokus på personlig förståelse av sin 

sjukdom och problembaserat lärande har konstaterats ha bättre effekt än traditionella 

diabetesskolor (Nagelkerk, Reick & Meengs, 2006; Kulzer, Hermanns, Reinecker & Haak, 

2007). Patientutbildning enskilt eller i grupp har i studier (Norris m.fl., 2001; Rickheim, 

Weaver, Flader & Kendall, 2002) visat sig vara nästan lika effektiv utifrån en evidensbaserad 

utbildningsplan. Patienterna som ingick i grupputbildningen visade dock resultat på en 

förbättrad metabol kontroll och viktminskning jämfört med de patienter som erhöll individuell 

utbildning. I en sammanställning av 11 randomiserade och kontrollerade kliniska studier 

(Deakin, m.fl., 2005) visade resultatet att den mest effektiva egenvårdsstrategin för personer 

med typ 2 diabetes var grupputbildning. Bland annat kunde en förbättrad metabol kontroll, 

ökad diabeteskunskap, viktnedgång och minskat behov av mediciner konstateras.  

  

Utbildning bör vara en fortgående process och erhållas kontinuerligt liksom stöd och 

handledning. Olivarius, Beck-Nielsen, Andreasen, Hørder och Pedersen (2001) har visat att 

bland annat HbA1c, blodtryck och övervikt ökat när utbildningen avslutats. För att 

vårdgivaren ska kunna främja en bra kvalitet på diabetesvården bör en strukturerad 

uppföljning ske (Renders, 2000; Ellis m.fl., 2004).   

 

1.3 Problemformulering 

Patientutbildning är en viktig faktor i behandlingen vid diabetes (Deakin m.fl., 2005). Det 

finns dock ej någon samlad kartläggning varken nationellt eller internationellt av vilken 

patientutbildning som bedrivs för personer med typ 2 diabetes. Patientutbildning har i studier 

även har visats ha betydelse för att förbättra den metabola kontrollen (Taylor m.fl., 2003; 
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Hörnsten, Lundman, Stenlund & Sandström, 2005; Gregg, Callaghan, Hayes & Glenn-

Lawson, 2007). Denna studie kan beskriva och ge en samlad kartläggning hur patient-

utbildning ser ut i det kliniska arbetet i primärvården samt undersöka om olika former av 

patientutbildning kan påverka personer med typ 2 diabetes metabola kontroll.  

 

1.4 Syfte 

Syftet med studien var att kartlägga hur patientutbildning för personer med typ 2 diabetes 

bedrevs inom primärvården i Sverige, samt studera om det fanns något samband mellan hur 

patientutbildning bedrevs och personernas HbA1c, BMI och fysisk aktivitet.  

 

1.5  Frågeställningar 

1. Hur bedrivs patientutbildning för personer med typ 2 diabetes i primärvården i Sverige?  

2. Finns det något samband mellan personer med typ 2 diabetes metabola kontroll gällande    

    HbA1c, BMI och fysisk aktivitet med hänsyn till ålder, sjukdomsduration, kön och hur    

    patientutbildning bedrivs? 

 

2. Metod 

Författaren (Kristina Billmark Elfstrand, KBE) har i denna studie tagit del av redan insamlade 

enkätsvar från en större studie som berörde diabetesvårdens organisation, Nationell 

kartläggning av diabetesvårdens kvalitet och organisation inom primärvården i Sverige 

(Adolfsson, 2008).  

 

2.1 Design 

Studien är en tvärsnittsstudie med deskriptiv och korrelativ design med både kvalitativ och 

kvantitativ ansats. 

 

2.2 Studiepopulation 

Den kvalitativa delen av studien som berör kartläggningen av vilken typ av patientutbildning 

som bedrevs omfattade alla 957 vårdcentraler/hälsocentraler/mottagningar (mottagningar) 

inom primärvården i Sverige. Oavsett om de registrerade patienterna i NDR eller inte. Ett 

adressregister från Hälso- och sjukvårdsinformation användes för att skicka ut enkäterna till 

de 957 mottagningarna. När enkäten hade skickats ut framkom det att 25 mottagningar hade 
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slagits ihop, två var dubbletter och nio hade upphört. De resterande 921 mottagningarna fick 

enkäten skickat till sig. Totalt besvarades 684 enkäter (74,3 %). 

 

I den kvantitativa delen av studien, om det fanns något samband mellan hur patientutbildning 

bedrevs och personernas HbA1c, BMI och fysisk aktivitet ingick de 540 mottagningar som 

registrerade i NDR. Men de mottagningar som registrerade färre än 30 patienter i NDR ansågs 

inte vara representativa att ingå, därav exkluderades 55 av mottagningarna. Från de 485 

mottagningarna erhölls uppgifter från NDR som omfattade 91 637 patienter med typ 2 

diabetes. 

 

2.3 Demografiska data 

Demografiska data (t ex antalet diabetessjuksköterskor och allmänläkarspecialister) för 

samtliga mottagningar som ingick i den kvalitativa delen av studien, redovisas i tabell 1. 

Storleken på mottagningarna dvs. det totala antalet patienter per mottagning som ingick i 

denna studie varierade mellan 1030 patienter till 45000. 

 

Tabell 1. Demografiska data för samtliga mottagningar (n=684). 

 n* Medelvärde (SD) 

-Diabetessjuksköterskor  
  per 500 patienter 
 

677 0,71 (0,45) 

-Allmänläkarspecialister  
  per 1000 patienter 
 

684 0,51 (0,16) 

-Patienter med typ 2 diabetes 
 per mottagning                        

 
684 

 
    380 (196) ** 

  Antal och procent (%) 

-Diabetesansvarig sjuksköterska 684 660 (96,5) 

-Diabetesansvarig läkare 674 487 (72,3) 

-Diabetesansvarig sjuksköterska   
 med påbyggnadsutbildning  
 i diabetesvård *** 

 
665 

 

 0 högskolepoäng  58      (8,7) 

 1,5-15 högskolepoäng                              494    (74,3) 

 > 15 högskolepoäng                               113    (17,0) 

* Antal deltagande mottagningar som besvarat enkätfrågorna 
** Antalet patienter med typ 2 diabetes per mottagning är beräknat utifrån att 4 % av befolkningen har diabetes.        
*** Påbyggnadsutbildning med poäng från universitet/högskola, 
 
 
I tabell 2 redovisas demografiska och kliniska data för de 91 637 patienter som de 485 

mottagningarna hade registrerat i NDR 2006. 
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Tabell 2. Demografiska och kliniska data för patienterna (n=91 637) registrerat i NDR av  
                mottagningarna (n=485) som ingår i den kvantitativa delen av studien. 
 n* Medelvärde (SD) 

Ålder (år)  485 68,0 (2,26) 

Duration (år)  485 8,6 (2,37) 

HbA1c (%)  485 6,1 (0,27) 

BMI (kg/m2)  485 29,4 (0,89) 

Fördelning:  % 

Män 485 54,5 

Kvinnor  485 45,5 

Typ 2 diabetes 485 91,9 

Fysisk aktivitet 3-5 gånger 
per vecka 

485 20,5 

Behandling:    
Kost   24,8 

Tabletter  44,9 

Insulin och tabletter  17,3 

Insulin   13,0 

*Antal deltagande mottagningar 

 

2.4 Datainsamlingsmetoder 

För den större studiens syfte utarbetades en speciell enkät av en forskargrupp vid Uppsala 

universitet. Frågorna i enkäten är till stora delar hämtade från en enkät om astmavårdens 

organisation i primärvården (Lisspers, Ställberg, Hasselgren, Johansson & Svärsudd, 2005) 

samt genom litteraturgranskning inom diabetesområdet. Enkäten består av 29 frågor som är 

inriktade på hur vården i Sverige är organiserad på mottagningarna i primärvården år 2006 

avseende resurser och arbetssätt för personer med typ 2 diabetes. Detta för att en kartläggning 

av diabetesvården inom primärvården i Sverige skulle kunna genomföras. Författaren KBE 

har till denna studie fått ta del av fyra frågor i enkäten som berörde patientutbildning och som 

omfattade både slutna och öppna svar. De fyra frågorna inkluderade följande: 1) Bedriver ni 

patientutbildning? Svarsalternativ ja eller nej, samt kommentarer till frågan. 2) Om ni 

bedriver patientutbildning, använder ni då någon checklista för innehållet i utbildningen? 

Svarsalternativ ja eller nej. 3) Om ni inte använder checklista, hur gör ni i stället? 4) 

Anordnar ni speciella utbildningstillfällen för era patienter? Svarsalternativ ja eller nej. 

Beskriv hur ni gör och hur ofta.  Uppgifter som berörde patienternas HbA1c, BMI och fysiska 

aktivitet samt bakgrundsdata som ålder, sjukdomsduration och kön erhölls bland de 

mottagningar som registrerat i NDR. 
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Forskargruppen för den större studien genomförde ett test av reliabiliteten av enkätfrågorna, 

genom att enkäten sändes ut till tio diabetessjuksköterskor och tio verksamhetschefer. 

Pearsons korrelationskoefficient användes för kontinuerliga variabler och Cohen´s kappa för 

diskreta variabler. Korrelation mellan de två grupperna var mellan -0,316 och +1, 0. Frågorna 

med låg reliabilitet justerades. 

 

2.5 Tillvägagångssätt 

Datainsamlingen genomfördes genom att en enkät skickades till verksamhetscheferna vid 

samtliga mottagningar i Sverige under våren 2007. Två påminnelser skickades ut. De 357 

verksamhetschefer som efter 4 månader inte besvarat enkäten blev uppringda i syfte att få 

namnet på en diabetesansvarig sjuksköterska, enkäten sändes då till den angivna personen. 

Från den öppna redovisningen av NDR erhölls avidentifierade data avseende uppgifter som 

registrerats på patienterna med typ 2 diabetes under 2006 från de deltagande mottagningarna. 

 

2.6 Analys av data 

Data analyserades både kvalitativt och kvantitativt därför kommer den manifesta 

innehållsanalysen att redovisas först och därefter den kvantitativa bearbetningen av materialet.  

 

2.6.1 Kvalitativ analys 

Svaren och kommentarerna till enkätfrågorna från samtliga mottagningar bearbetades genom 

en kvalitativ manifest innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004). Varje 

svar som respektive mottagning lämnat på de fyra enkätfrågorna sammanfördes manuellt till 

meningsbärande enheter i en datamatris. Enkätsvaren lästes igenom flera gånger för att skapa 

en känsla av innehållet som helhet. Texten kondenserades sedan i syfte att korta ner och få 

fram mer precisa formuleringar utan att förlora innebörden. De kondenserade menings-

enheterna jämfördes gällande likheter, olikheter och för att identifiera de olika formerna av 

utbildningar som mottagningarna bedrev. De kondenserade meningsenheterna fördes efter 

analys in i subkategorier. Slutligen identifierades tre kategorier och sex subkategorier ur det 

analyserade materialet. Se tabell 3 för exempel på den kvalitativa analysen. För att öka 

trovärdigheten har en forskare ur den större forskargruppen, utan att ha tagit del av 

författarens innehållsanalys analyserat 20 stickprov. Därefter räknades graden av 

överensstämmelse ut (interrater reliability) som resulterade i 85 %. Ytterliggare två forskare 
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har arbetat och analyserat andra stickprov i materialet även författarens handledare har aktivt 

deltagit i analysprocessen. 

 

Utifrån enkätfrågornas karaktär har det ej gått att särskilja om mottagningarna bedrev olika 

typer av utbildning individuellt eller grupp. De mottagningar som bedrev utbildning 

individuellt och i grupp har bedömts bedriva samma typ av utbildning. T ex med förutbestämt 

innehåll både i den individuella utbildningen som i grupp. När mottagningarna svarat att de 

använde checklista har en tolkning har gjorts att utbildningen skett utifrån ett förutbestämt 

innehåll. Med checklista menas någon form av dokument där det står nedskrivet vad som 

personerna bör få kunskap om vid utbildningen.   

 

Tabell 3. Exempel från den kvalitativa innehållsanalysen. 
Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsenhet 
Subkategori Kategori 

Individuellt utbildning. 
Patient med nydebuterad 
diabetes träffar 
distriktssköterskan två- tre 
gånger under en kort period 
för att få grundläggande 
kunskap om diabetes och 
behandlingsplanen. 
Distriktssköterskan har i 
förväg planerat vad som 
skall diskuteras vid varje 
besök. 
Checklista 1 

Individuell utbildning 
Vid debut av diabetes 
täta besök hos 
distriktssköterskan. 
Innehållet i besöken är i 
förväg planerade av 
distriktssköterskan. 

Individuell 
utbildning med  
förutbestämt innehåll 
 

 
 

Patientutbildning med  
förutbestämt innehåll 

Grupputbildning för t ex. 
diabetiker med övervikt. 
Utgår från vad patienterna i 
grupperna behöver och vill 
veta - informeras om 
grunderna i 
diabetesutbildningen. 
Checklista 0 

 

Grupputbildning för 
utvalda patienter. 
Utgångspunkten är 
patienten behov. 

Kompletterande 
grupputbildning 
utifrån patienternas 
behov. 
 
 

Patientutbildning 
utifrån patienternas 
behov 
 

Individuell utbildning som 
ges vid besök hos diabetes- 
sjuksköterskan. 
Checklista 0 

Individuell utbildning 
vid återbesök. 
 

Individuell 
utbildning utan 
förklaring av 
innehållet. 

Ospecificerad 
patientutbildning 

Checklista 1=ja  0= nej  
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2.6.2 Kvantitativ analys 

I den kvantitativa dataanalysen ingick 485 mottagningarna som registrerat i NDR 2006. Data 

bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 14.0. För 

att undersöka om det fanns något samband mellan hur patientutbildning bedrevs och 

patienternas HbA1c, BMI och fysisk aktivitet med hänsyn till ålder, sjukdomsduration och 

kön användes multipla linjära regressionsanalyser (Enter). Dummyvariabler skapades som 

oberoende variabler för de variabler som berörde enskild utbildning och kompletterande 

grupputbildning. Variabeln individuell utbildning utan förklaring av innehållet var 

referenskategori och kodades om till 0. Individuell utbildning med förutbestämt innehåll 

kodades om till 2 och individuell utbildning utifrån patientens behov till 3. För de 

mottagningar som bedrev kompletterande grupputbildning skapades följande dummy-

variabler. Variablerna kompletterande grupputbildning utan förklaring av innehållet kodades 

om till 0 och var referenskategori. Kompletterande grupputbildning med förutbestämt innehåll 

till 2 och kompletterande grupputbildning utifrån patienternas behov till 3. Vilken typ av 

patientutbildning, ålder, sjukdomsduration och kön ingick också som oberoende variabler i 

analyserna. HbA1c, BMI och fysisk aktivitet var beroende variabler. Utifrån detta 

genomfördes multipla linjära regressionsanalyser. För alla statistiska analyser har ett p-värde, 

p<0,05 bedömts som statistiskt signifikant. 

 

2.7 Forskningsetiska överväganden  

Den övergripande studien (Nationell kartläggning av diabetesvårdens kvalitet och 

organisation och inom primärvården i Sverige) har av Regionala Etikprövningsnämnden i 

Uppsala erhållit ett rådgivande yttrande att det inte förelåg några hinder att genomföra studien 

(Dnr 2006:335). Mottagningarna informerades om syftet med studien med ett följebrev när 

enkäten sändes ut. Studien skulle möjligen kunna uppfattas som ett integritetsintrång av 

respektive mottagning på grund av upplevelsen att känna sig granskad, men eftersom 

mottagningarna själva bidragit med informationen minskas den risken. Gällande data från 

NDR har patienterna gett sin tillåtelse till att delta i registret och endast avidentifierade data 

har använts. En statistiker på NDR har fört samman uppgifterna från NDR och respektive 

mottagning och kodat dessa med en siffra. Ingen i forskargruppen känner till vilken 

mottagning den tillhör. Allt material lagras och behandlas enligt gällande lagstiftning. 
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3. Resultat 

Resultatet redovisas i löpande text och med hjälp av tabeller. Först presenteras det kvalitativa 

resultatet som beskriver hur patientutbildning bedrevs för personer med typ 2 diabetes i 

primärvården i Sverige. Därefter presenteras det kvantitativa resultatet som redovisar om det 

fanns något samband mellan hur patientutbildning bedrevs och personernas HbA1c, BMI och 

fysisk aktivitet. 

 

3.1 Kartläggning av hur patientutbildning bedrevs inom primärvården i Sverige 

I det kvalitativa resultatet framkom de tre kategorierna Patientutbildning med förutbestämt 

innehåll, Patientutbildning utifrån patienternas behov och Ospecificerad patientutbildning. 

Samtliga kategorier och de sex subkategorier presenteras i tabell 4. Alla patienter bedömdes 

erhålla någon form av individuell utbildning vid besök hos vårdgivaren därför kommer detta 

att omnämnas en gång per kategori för att undvika upprepning. Varje subkategori kommer att 

beskrivas och presenteras med tillhörande direktcitat. 

 

Tabell 4. Presentation av kategorier och subkategorier. 
 

Patientutbildning med 
förutbestämt innehåll 

 

 
Patientutbildning utifrån 

patienternas behov 
 

 
Ospecificerad  

patientutbildning 
 
 

Individuell 
utbildning 

med 
förutbestämt 

innehåll 
 
 
 

Kompletterande 
grupputbildning 

med 
förutbestämt 

innehåll 
 
 
 

Individuell 
utbildning  

utifrån 
patienternas 

behov 
 
 
 
 

Kompletterande 
grupputbildning 

utifrån 
patienternas 

behov 
 
 
 

Individuell 
utbildning  

utan 
förklaring av 

innehållet 
 
 
 
 

Kompletterande 
grupputbildning 

utan 
förklaring av 

innehållet 
 
 
 

 

 

3.2 Patientutbildning med förutbestämt innehåll 

I denna kategori framkom subkategorierna Individuell utbildning med förutbestämt innehåll 

och Kompletterande grupputbildning med förutbestämt innehåll. 

 

3.2.1 Individuell utbildning med förutbestämt innehåll  

Individuell utbildning med förutbestämt innehåll bedrevs på 53 % (n=362) av samtliga 

mottagningar och var den vanligast förekommande formen av utbildning. Utbildningen 
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baserades på att vårdgivaren t ex diabetessjuksköterskan i förväg bestämt vad patienten 

behövde veta utifrån en checklista eller ett vårdprogram.   

 

”Patient med nydebuterad diabetes träffar distriktssköterskan två till tre gånger under kort 

period för att få grundläggande kunskap om diabetes och behandlingsplanen. 

Distriktssköterskan har i förväg planerat vad som skall diskuteras vid varje besök”. 

 

Utbildningen var inriktad på förmedlande av fakta där vårdgivaren gav råd till patienten om 

egenvård som omfattade bland annat kost, fysisk aktivitet, vikt och självtester av blodsocker. 

Även förebyggande av diabetesrelaterade komplikationer som att sköta om sina fötter och 

medicinska faktakunskaper som berörde diabetessjukdomen förmedlades till patienten.  

 

”Lär ut om diabetessjukdomen och orsaker, vad som händer i kroppen. Varför det är viktigt 

att normalisera plasmaglukos och om komplikationer”. 

 

Främst var det diabetessjuksköterskan som utbildade patienten, men utbildning gavs även av 

andra professioner som t ex dietist. Det framkom också att mottagningarna själva bedrev den 

individuella utbildningen men remitterade/samordnade med externa enheter för 

grupputbildning. 

 

”Diabetespatienter erbjuds delta i livsstilskurser som vi bedriver i samarbete med 

friskvården. Dessa riktar sig till alla med behov av ökad fysisk aktivitet, vikt problem mm ”. 

 

3.2.2 Kompletterande grupputbildning med förutbestämt innehåll 

Utav de mottagningar som bedrev individuell utbildning med förutbestämt innehåll var det 

108 mottagningar som även bedrev utbildning i grupp med förutbestämt innehåll. 

Utbildningen i grupp benämndes ofta ”diabetesskola” och hade ett förutbestämt innehåll för 

utvalda patienter t ex med nyupptäckt diabetes eller övervikt. Deltagarantalet var oftast sex till 

åtta patienter per grupp. Inriktningen på utbildningen var att förmedla fakta och rekommen-

dationer där innehållet främst handlade om egenvård såsom kost, kontroll av blodsocker samt 

medicinska faktakunskaper. Ett flertal mottagningar bjöd även in anhöriga för att ta del av 

utbildningen. Utbildningstillfällena varierade i antal, oftast mellan fyra till åtta gånger och 

pågick under en termin.  
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”Patienten och anhöriga inbjuds till första besöket vid debut. Grupputbildning omfattar fyra 

besök. Kost, motion, läkemedel, egenvård, självtester, fotvårdsråd, stickteknik mm. 

Nydebuterade tre besök.: Första besöket sjukdomskunskap, andra besöket kostråd, tredje 

besöket självtester, compliance till sjukdomen och behandlingen. Återbesök för 

diabeteskontroll enligt checklista”. 

 

Vid utbildning i grupp förekom det att den utfördes av team bestående av olika 

yrkesprofessioner. Vanligaste kombinationen var diabetessjuksköterska och dietist men även 

läkare, sjukgymnast och fotvårdare förekom. Vissa mottagningar bjöd in hälsopedagog, kock 

och externa föreläsare.  

 

”Diabetesskola, patientutbildning regelbundet en till två grupper per termin vid fyra 

tillfällen. Läkare dietist, fotvårdare brukar vara med vid ett tillfälle per profession. Ibland har 

vi bjudit in olika föreläsare och haft seminarium då alla patienter inbjuds via annons i lokal-

tidningen”. 

 

3.3 Patientutbildning utifrån patienternas behov 

I denna kategori förekom subkategorierna Individuell utbildning utifrån patientens behov och 

Kompletterande grupputbildning utifrån patienternas behov.   

 

3.3.1 Individuell utbildning utifrån patientens behov  

Individuell utbildning utifrån patientens behov bedrevs på 8 % (n=55) av samtliga 

mottagningar. Vårdgivaren lyssnade på patienten, tog reda på vilken kunskap han/hon hade, 

upplevde som problem och var intresserad av. Detta låg sedan som grund för utbildningen och 

kompletterades med information. Exempel utifrån denna form av utbildning var att 

tyngdpunkten låg på att patienten själv skulle kunna hantera sin egenvård och ges möjlighet 

att ta ett eget ansvar för sin sjukdom.  

 

”Före varje besök läser jag tidigare journalanteckningar för att kontrollera att alla aspekter 

på sjukdomen tagits upp. Mycket individuell utbildning utifrån varje patients förutsättningar, 

önskemål och kunskaper. Målet är att väcka patientens intresse, stödja och stimulera till att 

själv kunna påverka sin sjukdom. Försöker att få patienten att ta eget ansvar och fatta egna 

beslut. Mycket morot sällan piska”. 
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Exempel på beskrivningar av empowerment i samband med utbildning förekom.  

 

 ”Individuell utbildning. Lyssnar på patienten och svarar på frågor. Försöker att arbeta efter 

empowerment, självklart försöker vi”. 

 

Utbildningen gavs främst av diabetessjuksköterskan men beskrivningar av andra 

yrkesprofessioner förekom. 

 
”Ibland tillsammans med dietist och sjukgymnast”. 
 

3.3.2  Kompletterande grupputbildning utifrån patienternas behov  

Utav de mottagningar som bedrev individuell utbildning utifrån patienternas behov var det 12 

av de mottagningarna som även bedrev grupputbildning utifrån patienternas behov. 

Grupputbildningen bedrevs för utvalda patienter såsom nyupptäckta patienter med diabetes 

eller insulinbehandlade. Utgångspunkten i utbildningen var vad patienterna frågade efter och 

vilka önskemål de hade. En del av mottagningarna hade en checklista eller vårdprogram som 

utbildningen utgick ifrån, detta var dock flexibelt och anpassades utifrån gruppens behov. 

 

”Vid gruppmöten utgår vi från deltagarnas önskemål och behov, ser till att få med alla delar 

ändå. Grupputbildning fem till sex gånger för olika patientkategorier tex. insulinbehandlade, 

viss ålder, nyupptäckta efter två till tre år”.  

 

Utbildningstillfällena varierade oftast mellan fyra till åtta gånger per termin. Uppföljande 

träffar och utbildning av olika yrkesprofessioner förekom, t ex  dietist eller fotvårdare. 

 

”Grupputbildning året efter debut och fem år efter debut. Olika personalkategorier som 

undervisar. Cirka tio patienter per gång. Pratar motion och kost. Bjuder på smakportioner 

och diskuterar mat. Patientstyrt, tar upp vad patienterna frågar efter”. 

 
3.4 Ospecificerad patientutbildning 
 
I denna kategori ingår subkategorierna Individuell utbildning utan förklaring av innehållet 

och Grupputbildning utan förklaring av innehållet.  
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3.4.1 Individuell utbildning  utan förklaring av innehållet 

Individuell utbildning utan förklaring av innehållet gavs på 39 % (n=267) av mottagningarna. 

I denna subkategori ingår de mottagningar som i enkäten svarat att de bedrev individuell 

utbildning eller gav information utan att ange någon närmare förklaring gällande 

utformningen. Utav dessa mottagningar hade 17 % (n=117) svarat att de ej bedrev utbildning. 

Patienterna har dock gått på minst årliga återbesök hos vårdgivaren där information/utbildning 

givits. 

 

”Muntlig och skriftlig information” . 
 

”Ingen utbildning. Samtal. Kostinformation, visar en pärm och ger ut broschyrer” . 

 

3.4.2 Kompletterande grupputbildning utan förklaring av innehållet 

Utav de mottagningar som bedrev individuell utbildning utan förklaring av innehållet var det  

36 stycken som även bedrev grupputbildning utan förklaring av innehållet. I denna 

subkategori ingår de mottagningar som har svarat att de bedrev utbildning i grupp utan att ha 

gett någon närmare förklaring gällande utformningen av utbildningen t ex diabetesskola. 

 

 ”Grupputbildning vår och höst”. 

 
”Grupputbildning, diabetesskola”. 
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3.5 Samband mellan hur patientutbildning bedrevs och personernas HbA1c, BMI och 

fysisk aktivet. 

I den kvantitativa analysen ingick 485 mottagningar och 91 637 personer med typ 2 diabetes 

som var registrerade i NDR. 

 

3.5.1 Resultat av de multipla regressionsanalyserna 

I tabell 5 nedan redovisas resultatet från de multipla linjära regressionsanalyserna. Ett 

statistisk signifikant samband fanns mellan individuell utbildning utifrån patienternas behov 

och HbA1c. Detta indikerade att HbA1c var lägre hos patienterna på de mottagningar som 

bedrev individuell utbildning utifrån patienternas behov. 

 
 
Tabell 5. Resultatet av de multipla regressionsanalyserna för de åtta oberoende variablerna 
med avseende på beroende variablerna HbA1c, BMI och fysisk aktivitet. 

Beroende variabler      → HbA1c BMI Fysisk aktivitet 

Oberoende variabler    ↓ B* p-värde B* p-värde B* p-värde 

-Individuell utbildning med   
  förutbestämt innehåll      
          
-Kompletterande   
 grupputbildning med 
 förutbestämt innehåll 
 

-,037 
 
 

-,015 

,198 
 
 

,816 

-,161 
 
 

,210 

,061 
 
 

,290 

,102 
 
 

1,554 

,943 
 
 

,643 

-Individuell utbildning  
 utifrån patientens behov      
                

-,109 ,020 -,002 ,990 -2,631 ,272 

-Kompletterande   
 grupputbildning utifrån 
 patienternas behov                
 

 
-,108 

 

 
,295 

 
,252 

 

 
,413 

 
-1,955 

 
,713 

-Grupputbildning -,027 ,630 -,160 ,339 -,884 ,754 

-Ålder      
 

-,021 ,000 -,147 ,000 -,479 , 098 

-Sjukdomsduration  ,023 ,000 -,012 ,429 -,482 ,280 

 
-Kön 

 
-,001 

 
,761 

 
-,010 

 
,161 

 
-,018 

 
,880 

* Betakoefficient 
   p<0,05                                   
 
 

Utifrån de olika formerna av patientutbildning, ålder, sjukdomsduration och kön kunde 

variationen i HbA1c förklaras till 7,6 % (R2 =,076), BMI 16,4 % (R2 =,164) och fysisk 

aktivitet till 1,7 % (R2 =,017). 
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4. Diskussion 

4.1 Huvudresultat  

I kartläggningen av hur patientutbildning bedrevs i primärvården framkom det att den 

vanligaste formen av utbildning var patientutbildning med förutbestämt innehåll. Denna form 

av utbildning bedrevs individuellt på 362 mottagningar, utav dessa mottagningar bedrev 108 

kompletterande grupputbildning. Patientutbildning utifrån patienternas behov bedrevs 

individuellt av 55 mottagningar och utav dessa mottagningar bedrev 12 kompletterande 

grupputbildning. Ospecificerad patientutbildning förekom på 267 mottagningar. Ett statistiskt 

signifikant samband konstaterades som indikerade att patienternas HbA1c kunde bli lägre på 

de mottagningar som bedrev individuell utbildning utifrån patientens behov, vilket förekom 

på 55 av mottagningarna. Studien har visat att vid patientutbildning var det främst 

vårdgivaren som bestämde vad patienten behövde veta och utgick ifrån någon form av 

checklista. Få vårdgivare utgick ifrån patientens behov och intresse. 

 

4.2 Resultatdiskussion 

Resultatet av den kvalitativa analysen av samtliga mottagningar visade att det vanligaste sättet 

att bedriva patientutbildning i primärvården var individuell utbildning med förutbestämt 

innehåll. De mottagningar som angav att de bedrev den typen av utbildning utgår ofta från ett 

traditionellt perspektiv inspirerat av ett biomedicinskt synsätt. Vilket innebär att fokus ligger 

på sjukdomen och vårdgivaren sköter om patienten. Ofta förväntas patienten inta en passiv 

roll, ta till sig kunskap och uppnå compliance genom att följa givna ordinationer. Detta sker 

på ett sätt så patientens subjektiva värld att leva och hantera sin sjukdom i vardagen inte 

framkommer, vilket inte är till fördel för patienten. Eftersom diabetes som vid flera andra 

kroniska sjukdomar så bygger behandlingen till stor del på egenvård och ett eget ansvar 

(Tamm, 1994; Andersson & Funnell, 2000). Utifrån det traditionella perspektivet kan en 

parallell dras mellan denna studie och en studie av Holmström, Halford och Rosenqvist 

(2003). Den studien beskriver vårdgivarnas olika uppfattningar av diabetesvården i Sverige. 

Där framkom det att den vanligaste uppfattningen bland vårdgivarna var att de beskrev 

patienten i passiva termer där behandling och medicinska resultat var viktiga. Vårdgivaren 

gav råd och patientens individuella perspektiv ignorerades i stor grad. En kunskapsmässig 

lucka i patientens förståelse kan uppstå och patienten ges ingen eller liten möjlighet att 

reflektera över sina erfarenheter (Rosenqvist, 2001). Att behandla och utbilda patienterna 

utifrån ett traditionellt perspektiv där patienterna skall följa uppsatta mål är ej effektivt. Vilket 
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även bekräftas i en tysk kartläggningsstudie (Arnold-Wörner, Holle, Rathmann & Mielck, 

2008) av personer med typ 2 diabetes, där patienterna hade låg grad av compliance till 

behandlingsrekommendationerna. Bäst compliance hade dock de patienter som var nöjda med 

sin behandling samt de som fick behandling av diabetesspecialist och/eller deltog i någon 

form av diabetesutbildning.  

 

I denna studie kunde ett statistiskt signifikant samband konstateras som indikerade att 

patienternas HbA1c var lägre vid de mottagningar som bedrev individuell patientutbildning 

utifrån patientens behov. Men det var få av mottagningarna som bedrev den formen av 

utbildning. Vid de mottagningar som svarat att de utgick ifrån patientens behov förekom 

beskrivningar om empowerment men i liten utsträckning. I litteraturen framkommer att ett 

paradigmskifte bör ske ifrån den traditionella patientutbildningen för att i stället utgå ifrån 

empowerment dvs. patientcentrerad utbildning (Funnell & Anderson, 2003). Utbildningens 

fokus skall då vara på patientens behov, att leva och hantera sin diabetes i det dagliga livet. 

Det kan öka den egna kunskapen samt kontrollen som berör egenvården. Detta kan bidra till 

att ge en effektiv utbildning som kan leda till ett lägre HbA1c och förbättrad livskvalitet 

(Norris, Engelgau & Narayan, 2001; Trento m.fl., 2002; Wikblad, Leksell & Smide, 2004; 

Lou & Zhang, 2006). Begreppet empowerment introducerades på 1990- talet i patient-

utbildning vid diabetes och har efter hand utvecklats. Men som Adolfsson m.fl. (2004) 

konstaterar tar det tid att föra in nya tankesätt i vården och att det finns en konflikt mellan 

empowerment och det traditionella perspektivet på patientutbildning. Det traditionella 

perspektivet har sin grund djupt rotat i sjukvårdens organisation. Detta perspektiv hindrar 

också ofta vårdgivaren att göra patienten mer delaktig i vården (Anderson & Funnell, 2000; 

Funnell & Anderson, 2003). Delaktighet är viktigt i patientutbildningen vid typ 2 diabetes 

eftersom det handlar om vuxna personer som själv skall hantera sin sjukdom. Vid utbildning 

av vuxna till skillnad mot barn skall hänsyn tas till bland annat livserfarenhet (Smith, 2002). 

Ett redskap vid patientutbildning för vuxna är motiverande samtal, där beaktas patientens 

perspektiv och behov. Utbildning som utgått från motiverande samtal har även haft positiva 

effekter på patienternas vikt och HbA1c (Smith West, DiLillo, Bursac, Gore & Greene, 2007).  

 

Deakin m.fl. (2005) konstaterar att grupputbildning som berör egenvård är effektivt för att 

förbättra fasteblodsocker och HbA1c, öka diabeteskunskapen samt reducera det systoliska 

blodtrycket, vikten och behovet av mediciner. I denna studie var det sammanlagt 156 av 

mottagningarna som bedrev kompletterande grupputbildning av de olika typerna. 
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Deltagarantalet var ofta sex till åtta patienter per grupp och utbildningstillfällen varierade 

mellan fyra till åtta gånger under en termin och avslutades sedan. Det finns inte evidens för att 

grupputbildningsprogram är mindre effektiva i större grupper om 16-18 deltagare (Deakin 

m.fl., 2005). Sarkadi och Rosenqvist (2004) konstaterade i sin studie att HbA1c låg kvar på en 

lägre nivå vid längre utbildningar, som vid 12 månaders grupputbildning. I en studie av 

Goudswaard, Stolk, Zuithoff, de Valk och Rutten (2004) framkom att HbA1c steg när 

utbildningen avslutas. Detta påvisar vikten av längre grupputbildningar för personer med typ 

2 diabetes i primärvården 

 

Det finns ingen evidens för att grupputbildning för personer med typ 2 diabetes är mer 

effektiv om den hålls av någon speciell profession som läkare, dietist eller sjuksköterska. De 

avgörande faktorerna är om den som håller i utbildningen är tränad för att utbilda och hålla i 

utbildningsprogram för personer med diabetes (Deakin m.fl., 2005). Viktigt är dock att den 

som utbildar har kunskap om effektiv kommunikation och skapar en positiv mänsklig relation 

(Anderson & Funnell, 2008). Forskning har visat att ett större eget ansvar för egenvården och 

en förbättrad metabol kontroll uppnåtts efter patientcentrerade utbildningsprogram för grupper 

med utgångspunkt från empowerment och upptäckande lärande (Cooper, Booth & Gill, 2003; 

Deakin, Cade, Williams & Greenwood, 2006; Keers m.fl., 2006). Enligt Garrett m.fl. (2005) 

kan grupputbildning inriktad på diskussioner om attityder, känslor och motivation öka 

kunskapen att sköta och ha kontroll över sin diabetes.  

 

I det kvantitativa resultatet i denna studie framkom ett visst samband mellan hur 

patientutbildning bedrevs och personernas HbA1c. Däremot fanns det inte något samband 

mellan hur patientutbildning bedrevs och personernas BMI och fysiska aktivitet. Utifrån de 

olika formerna av patientutbildning med hänsyn till ålder, sjukdomsduration och kön, 

framkom att endast 7,6 % (R2 =, 076) kunde förklara variationen i patienternas HbA1c. I en 

översikt av totalt 72 randomiserade och kontrollerade studier med utbildningsinterventioner 

kom Norris, Engelgau och Narayan (2001) fram till att betydelsen av patientutbildning var 

osäker. Förändring av attityd och motivation hos både patienten och vårdgivaren kunde ha 

större effekt på den metabola kontrollen än mer kunskap. Patientutbildning är dock en viktig 

del i vården vid typ 2 diabetes och vid en förbättrad metabol kontroll med sänkning av HbA1c 

minskas risken för komplikationer (Norris, Lau, Smith, Schmid & Engelgau, 2002; Rickheim 

m.fl., 2002; Deakin m.fl., 2005). Men i en kartläggning av nyckelfaktorer i diabetesvården i 
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England och Wales är patientutbildning en faktor som inte omnämns (Pierce, Agarwal & 

Ridout, 2000). 

 

Att leva med typ 2 diabetes som är en kronisk sjukdom där egenvård samt att hantera sin 

sjukdom i vardagen är viktigt. Vårdgivaren bör därför dela med sig av sin kunskap och agera 

utifrån en roll där patientens reflektioner och erfarenheter tas till vara (Rosenqvist, 2001; 

Karlsen, Idsoe, Dirdal, Rokne Hanestad & Bru, 2004).  

 

4.3 Metoddiskussion 

Svårigheten i denna studie har varit kombinationen av kvalitativ och kvantitativ metod vilket 

kan ha påverkat reliabiliteten. Eftersom den kvalitativa analysen ligger till grund för den 

kvantitativa bearbetningen uppstod hinder i den kvalitativa analysen. Exempel på detta var att 

i den manifesta innehållsanalysen kunde respektive mottagnings enkätsvar endast föras in i en 

kategori, trots att de vissa gånger kunde ha förts in i två eller fler kategorier, huvudbudskapet 

fick styra. 

  

Vid kvalitativ forskning skall tillförlitligheten beaktas. En text innehåller alltid multipla 

meningar och en grad av tolkning. För att garantera tillförlitligheten skall aspekter på 

trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet beaktas (Graneheim & Lundman, 2004). 

För att stärka trovärdigheten i denna studie gällande datainsamlingsmetoden är det en erkänd 

forskargrupp som utarbetat enkäten. Enkäten sändes ut till alla mottagningar i landet och för 

att nå en så hög svarsfrekvens som möjligt skickades påminnelser till de mottagningar som 

inte svarat. Gällande analysprocessen har exempel givits på meningsbärande enheter, 

kondenserade meningsenheter, subkategorier och kategorier för att belysa hur processen gått 

till. Citat har använts för att förstärka trovärdigheten i redovisningen av resultatet. För att 

förstärka pålitligheten har en oberoende forskare analyserat stickprov i den manifesta 

innehållsanalysen. Detta har skett utan att forskaren tagit del av vad författaren kommit fram 

till, vilket resulterade i god samstämmighet. En diskussion har förts med etablerade forskare i 

forskargruppen under bearbetningen och beslut gällande resultatet. Även författarens 

handledare har varit aktiv i analysprocessen för att öka pålitligheten.  

 

Aspekten gällande överförbarheten och i vilken grad resultatet kan överföras till andra 

mottagningar än de som ingår i undersökningen kan betraktas som hög med tanke på att 

materialet omfattar hela landet och att det var en hög svarsfrekvens, 74,3 %. Författaren KBE 
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har beskrivit studiepopulation, datainsamlingsmetod, analys av data och resultat för att ge 

läsaren möjlighet att själv bedöma överförbarheten. 

 

I den kvalitativa innehållsanalysen utifrån enkätsvaren tolkades användandet av checklista 

som att utbildningen givits utifrån ett förutbestämt innehåll om den som besvarat enkäten ej 

beskrivet något mer. Detta kan vara en svaghet i materialet, utifrån att det är fullt möjligt att 

använda en checklista men att ändå utgå ifrån patientens behov och önskningar. Men om det i 

enkätsvaret framkommit att utbildningen utgått från patientens behov så har det tolkats utifrån 

det, även om det i enkäten fyllts i att checklista använts (svarsalternativ ja eller nej). Färnkvist 

och Lundman (2003) menar att utvecklande av checklistor kan användas på många olika sätt, 

vid dokumentation och för att undvika att någonting glömts bort t ex vid screening av 

komplikationer. En tolkning har även gjorts utifrån att det ej gått att särskilja om 

mottagningarna bedrev olika former av utbildning individuellt och i grupp. Vilket kan vara en 

svaghet i materialet eftersom det är fullt möjligt att bedriva olika former av utbildning 

individuellt och i grupp. En tolkning som kan ha påverkat resultatet är att de mottagningar 

som svarat att de ej bedrev någon patientutbildning har ändå bedömts att de bedrev någon 

form av utbildning. Tolkningen grundar sig på att i samband med återbesök som brukar ske 

minst årligen ges någon form av information/utbildning. Utifrån detta har författaren KBE 

valt att använda begreppet individuell utbildning utan förklaring av innehållet i den 

subkategorin där de mottagningarna ingår.  

 

Enkäten sändes ut till respektive verksamhetschef med uppmaning att den skulle besvaras 

tillsammans med medarbetare som har den direkta patientkontakten. Detta för att minimera 

risken för felkällor eftersom enkätfrågorna täcker områden som berör olika yrkesroller, både 

utifrån ett övergripande verksamhetsansvar och det nära patientarbetet.   

 
En styrka i denna studie är det höga antalet respondenter 74,3 % (n=684) samt tillgången till 

NDR med ett stort antal, 91 637 registrerade personer med typ 2 diabetes. En svaghet som 

uppkommer i denna studie är uppgifterna som berör patientdata från NDR som användes vid 

den kvantitativa bearbetningen. Detta på grund av att mottagningarna inte registrerade 100 % 

av patienterna i NDR. En risk är osäkerheten om vilka patienter respektive mottagning valde 

ut att rapportera, t ex endast patienter som låg bra i sina värden. Andra faktorer som inte är 

kontrollerade som kan påverka resultatet i denna studie är geografiska så som stad respektive 
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landsbygd, socioekonomiska faktorer och bakomliggande sjukdomar hos de deltagande 

patienterna.  

 

Någon kartläggning av patientutbildning för personer med typ 2 diabetes har ej tidigare 

genomförts nationellt eller internationellt. Detta har medfört svårigheter att jämföra resultatet 

i denna studie med tidigare genomförd forskning. 

 

4.4 Allmändiskussion 

Mottagningarna i denna studie hade 74,3 % (n= 494) diabetessjuksköterskor med 

påbyggnadsutbildning vid universitet/högskola, 1,5 till 15 högskolepoäng i diabetesvård. 

Endast 17 % (n=113) av mottagningarna hade diabetessjuksköterskor med > 15 högskole-

poäng. Rekommendationen är minst 30 högskolepoäng (Svensk förening för sjuksköterskor i 

diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Sammantaget hade dock många 

diabetessjuksköterskor utbildning i diabetesvård i Sverige vilket är positivt. Siminerio, 

Funnell, Peyrot och Rubin (2007) konstaterar att diabetessjuksköterskan pratar mer med 

personen om egenvård, utbildar gällande medicineringen och de medicinska ordinationerna 

jämfört med en sjuksköterska.   

 

Denna studie kan ge en samlad bild av hur utbildning för personer med typ 2 diabetes ser ut i 

det kliniska arbetet i primärvården. Vårdgivare kan ta del av denna studie och reflektera över 

vilken typ av utbildning de själva bedriver. Detta för att undvika att utbildningen slentrian-

mässigt utgår från ett traditionellt perspektiv som är djupt rotat i sjukvårdens organisation där 

patienten ses som en passiv mottagare av information. Fler vårdgivare borde utgå ifrån 

patientens behov och intresse för att få en effektivare utbildning, både för patienten och 

vårdgivaren. Eftersom det var så få mottagningar som bedrev kompletterande grupputbildning 

utifrån från patienternas behov så är det svårt att dra några slutsatser utav denna studie. Men i 

tidigare forskning (Nagelkerk m.fl., 2006; Kulzer m.fl., 2007) har det dock konstaterats att 

grupputbildning som utgår från patienternas behov haft positiv effekter på den metabola 

kontrollen samt varit kostnadseffektiv.  

 

För att komplettera denna studie så bör framtida forskning omfatta personer med typ 2 

diabetes egna upplevelser av patientutbildning, deras önskemål och behov av utbildning inom 

diabetesområdet för att få en mer heltäckande bild. Det skulle även vara av värde att veta om 

det finns ett behov av ett genusperspektiv i patientutbildningen. Intressant vore om framtida 
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forskning kunde ge svar på om den metabola kontrollen kan förbättras vid 

utbildningsinterventioner där utgångspunkten är patientens behov, intresse och där 

vårdgivaren ger patienten möjlighet att vara delaktig i diabetesvården. 
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