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Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att beskriva hur diabetessköterskor reflekterar omkring information 

och patientundervisning och vilket innehåll de uppger att informationen har samt när och hur 

informationen ges. Sju diabetessköterskor från sju hälsocentraler i mellansverige intervjuades. 

Data har analyserats utifrån kvalitativ innehållsanalys. Två huvudkategorier formulerades; 

”Informationens innehåll” och ”Tillvägagångssätt vid information”. I den första kategorin 

ingår underkategorierna; Att individanpassa information och Kunskaper om sjukdomen och 

att leva med den. I den andra kategorin ingår underkategorierna; Information utifrån 

situationen, Att bidra till ökat medvetande om livsstilförändring, Att föra en dialog, Ansvar ur 

diabetessköterske- och patientperspektiv samt Att stödja och följa upp. Huvudresultatet visade 

att den information som gavs samt tillvägagångssättet upplevdes vara av stor betydelse i 

patientundervisningen. Den motiverande samtalsmetodiken gav patienten möjlighet till 

reflektion och kunde innebära en ökad förståelse för behandlingen och livsstilsförändring. 

 

Nyckelord: Diabetes, primärvård, information, livsstilsförändring, motiverande samtal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

 

The purpose of this study was to describe how nurses, working in primary health care and 

responsible for diabetes care, reflected on patient information and education, its’ content and 

experiences of providing it. The study had a descriptive design and seven nurses from seven 

health care units in the middle of Sweden participated in the study. Data were analyzed with 

qualitative content analysis. The results are presented in two main categories; “The 

information” and “The procedure”. The two subcategories; Adjusting information and Bring 

about knowledge and to live with the disease emerged from “The information”. The five 

subcategories; Specific situation information, Increased insight about lifestyle changes, 

Developed dialogues, Nurses’ and patients’ perspective of responsibility and Supporting and 

follow ups were formulated from “The procedure”. Individual adjusted information within 

dialogues was highlighted. The motivational interview technique was considered as 

contributing to possibilities for more successful treatment and lifestyle changes. The main 

result showed that nurses responsible for diabetes care in primary health care empathized the 

need of individual adjusted information and the procedure providing it, in order to support the 

patients’ daily life. 

 

   

Keywords: Diabetes, primary health care, information, lifestyle changes, motivational 

interviewing 
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Introduktion 

Diabetes Mellitus 

Nästan 180 miljoner människor i världen har idag diabetes, vilket motsvarar 5 procent av den 

vuxna befolkningen. I Sverige har cirka 300 000 personer diabetes och är en av Sveriges 

största folksjukdomar (1). Diabetes är en kronisk sjukdom (1, 2) som drabbar såväl barn som 

vuxna, och den förväntade livslängden är kortare än hos den övriga befolkningen. Sjukdomen 

kan medföra problem i vardagen, och risken är stor för komplikationer med nedsatt 

livskvalitet som följd (1).  

 

Diabetes är en kronisk ämnesomsättningsrubbning där problemet är att kroppen bildar för lite 

insulin eller att insulinet inte har tillräcklig effekt p.g.a för få insulinreceptorer, alternativt en 

kombination av dessa (3-5). Glukos är i vanliga fall den energikälla som kroppen framförallt  

använder och brukar utgöra runt hälften av vårt energiintag, och det är en  

nedbrytningsprodukt av de kolhydrater som vi äter. Glukosomsättningen i kroppens fett- och 

muskelceller styrs framförallt av två hormon, glukagon och insulin. Insulin är ett anabolt 

hormon och stimulerar kroppens insulinberoende vävnader att ta upp glukos. Det stimulerar 

även kroppens fettinlagring och minskar energifrisättningen från fett och glukosrika vävnader. 

Muskler och fettvävnad är de cellvävnader i kroppen som är mest insulinberoende. Glukagon 

är ett katabolt hormon och hjälper till att frisätta glukos till blodbanan om nivån är för låg. 

Både glukagon och insulin produceras i bukspottkörteln. Kroppens glukosbalans påverkas 

också av autonoma nervsystemet, sympatikus som stimulerar glukagonutsöndringen och 

hämmar insulinfrisättningen och parasympatikus som stimulerar insulinfrisättningen (3, 4).  

 

Det finns två typer av diabetes, typ 1 och typ 2. Båda karaktäriseras av att kroppen inte klarar 

att transportera det socker som intas in i cellen, där sockret tjänar som energikälla för de flesta 

kroppsliga funktioner. Orsaken kan vara att insulin, som behövs för att socker ska tas upp, 

antingen saknas helt eller har bristande effekt på cellen. Eftersom sockret då inte kan lämna 

blodet stiger nivåerna i blodet. Klassiska symtom är törst, ökad urinmängd och trötthet (1). 

 

Diabetes typ 1 

Vid diabetes typ 1 har de insulinproducerande cellerna (langerhanska öarna) i bukspottkörteln 

(pankreas) successivt gått förlorade till följd av en attack från kroppens eget immunsystem. 

Följden blir med tiden en total brist på eget insulin, för sin överlevnad blir patienterna helt 
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beroende av att injicera insulin. Denna diabetestyp uppträder huvudsakligen före 20 års ålder, 

men insjuknandet kan ske under hela livet. Orsakerna är till viss del okända men bidrar gör 

ärftlighet, kombinerad med virusinfektioner i moderlivet eller tidigt i barndomen (1).  

 

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är den vanligaste formen av diabetes och innebär att de langerhanska 

betacellerna i bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin och/eller att en viss 

insulinresistans har utvecklats. Den debuterar vanligen i vuxen ålder och har ett smygande 

förlopp till skillnad från typ 1. Det kan ta många år innan patienterna börjar få märkbara 

symtom (3-6). Vid diabetes typ 2 är den bakomliggande mekanismen inte brist på insulin utan 

bristande känslighet för insulin i vävnaderna i lever och muskulatur. Tillståndet kan till att 

börja med behandlas med kost, men med åren krävs tablett- och oftast insulinbehandling. 

Ärftlighet är en central orsaksfaktor och när bukfetma, fysisk inaktivitet och rökning 

tillkommer ökar risken för sjukdomen kraftigt (1). 

 

Riskfaktorer  

Det finns ett flertal faktorer som ökar insulinresistansen i kroppens vävnader, t.ex. åldrande, 

fetma och sjukdomar med förhöjda värden av insulinantagonistiska hormoner. Att vara 

överviktig är den största riskfaktorn för att utveckla diabetes typ 2 (4). Även felaktig kost är 

en riskfaktor som kan leda till diabetes eftersom den belastar insulinproduktionen, minskar 

insulinkänsligheten och dessutom kan leda till övervikt. Fysisk inaktivitet tros sänka 

insulinkänsligheten i samma grad som fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten, och är därför 

en bidragande faktor till utveckling av diabetes typ 2 då fler och fler människor har en inaktiv 

livsstil (6, 7). Under graviditeten kan kvinnor utveckla diabetes men sjukdomen går oftast 

tillbaka efter att barnet är fött. Dock har det setts att kvinnor som har lidit av 

havandeskapsdiabetes har en mycket större risk att utveckla diabetes typ 2 senare i livet (4).  

 

Akuta komplikationer 

Det kan bli akuta komplikationer av diabetes. Om blodsockret blir alltför högt (hyperglykemi) 

kan det bli syraförgiftning (ketoacidos) p.g.a. brist på insulin. Om blodsockret blir för lågt 

(hypoglykemi) kan det visa sig i form av insulinkänning. Orsaken kan vara för hög dos insulin 

eller ett för litet födointag efter att ha tagit insulin. Båda dessa tillstånd är allvarliga (8). 

Upprepade och djupa hypoglykemier med medvetslöshet kan ge permanenta hjärnskador (5). 

 

 2



Senkomplikationer 

På lång sikt kan diabetes leda till att kroppens blodkärl tar skada. Högt blodsockervärde och 

förhöjt blodtryck eller höga blodfettsvärden ökar risken ytterligare för skador på blodkärlen. 

Det skiljer på skador i små och stora blodkärl. Skador i små blodkärl kan drabba 

blodförsörjningen till ögonens näthinna, njurarna och olika delar av nervsystemet. Följden kan 

då bli nedsatt syn, nedsatt njurfunktion samt försämrad blodcirkulation och känsel i fötterna 

(8). Risk finns att få svårläkta sår på fötterna vilket kan kräva amputation (5). Skador i de 

stora blodkärlen kan leda till kärlkramp, hjärtinfarkt eller stroke (8). Målet för alla som har 

diabetes är att de ska kunna leva ett gott och långt liv utan komplikationer. De som lyckas 

upprätthålla en god blodglukosreglering, så att HbA1c ligger på 7,5 % eller lägre löper liten 

risk att utveckla senkomplikationer. Utvecklingen av redan uppkomna senkomplikationer kan 

fördröjas eller hejdas genom förbättrad reglering. Det är viktigt att förebygga komplikationer 

genom att ha en god daglig egenkontroll av sjukdomen, ha god blodglukosreglering, vara 

fysiskt aktiv, eftersträva normal vikt, undvika rökning, genomföra god fotvård samt att ha 

regelbundna uppföljningar med hjälp av diabetessköterska och läkare (9). 

 

Livsstilsförändringar 

Vid fysisk inaktivitet minskar insulinkänsligheten snabbt vilket leder till en ökad 

insulinproduktion och därigenom också en ökad risk för hjärt-kärl- sjukdomar. För att 

kroppen skall kunna balansera blodets halt av glukos är det viktigt med regelbunden fysisk 

aktivitet (10). Varje kilos viktnedgång ökar insulinkänsligheten och förbättrar den 

metaboliska kontrollen vilket minskar risk för komplikationer. Det finns allmänna 

rekommendationer för lämplig diabeteskost, den skall bl.a. ha lågt glykemiskt index 

(produkter som ger långsam blodsockerökning och en jämn blodsockernivå) (11).  

 

Egenvård 

Orems teori (12) grundar sig på att om människan bara har kunskap och möjlighet tar hon 

hand om sig själv och sköter sin egenvård. Orem anser att människan strävar efter att göra det 

så bra som möjligt för sig själv. Ett centralt begrepp i Orems teori är ”egenvårdsbrist”, det vill 

säga när en människa inte själv kan utföra de uppgifter som krävs för att uppnå optimal 

egenvård. Hon nämner även ”egenvårdsbehov”, alltså de behov som måste tillvaratas för att 

en människas egenvård ska fungera. Vid egenvårdsbrist uppfylls inte egenvårdsbehoven. I 

grunden vill och har människan förmågan att göra vad som krävs för att förebygga sjukdom 
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och befrämja sin egen hälsa. Människan har alltså en inbyggd motivation att genomföra 

målinriktade handlingar för sitt eget bästa (12).  

 

Ett etiskt dilemma som kan uppstå för sjukvårdaren är enligt Kylberg och Lidell (2) när 

patienten är medbestämmande och inte bara medverkande. Patientens synpunkter kanske inte 

alltid är förenliga med den kunskap som finns inom området och som vårdaren vet är 

angelägna att följas så att patienten inte skadas. Psykosocialt kan patienten uppleva en 

sårbarhet p.g.a. sjukdomen och ha funderingar över sitt dagliga liv, på sina framtidsplaner, ev. 

diabeteskomplikationer m.m (2). Det är därför viktigt att förutom de medicinska aspekterna 

av sjukdomen även lyfta fram de psykosociala. Patienten behöver ges möjlighet att berätta om 

de känslor och problem som kan uppstå när denne lever med en kronisk sjukdom (5). 

 

Det motiverade samtalet (motivational interviewing (MI)) (13) är en metod som kan användas 

till de flesta livsstilsförändringar och behandlaren börjar med att ta reda på i vilket stadium i 

förändringsprocessen patienten befinner sig (14). 

 

Förändringsprocessen 

I en studie (15) utvärderades en patientutbildning vilken bygger på en modell kallad ”the 

transtheoretical model” (TTM). TTM är en beskrivning av den utveckling människor 

genomgår när de försöker genomföra en avsiktlig förändring i sina liv (16). MI har sin 

teoretiska bas i TTM (17). Modellen innebär att det sker en process inom varje individ som 

gör att avsiktliga förändringar av livsstilen kan genomföras. Förloppet av denna process 

beskrivs som ett arbete där individen går igenom olika steg i förändringsprocessen. Skillnaden 

i de olika stegen handlar fram för allt om hur motiverad patienten är (15, 16). 

Stegen som beskrevs enligt Vallis m.fl. (15) är: Före begrundan - individen har inte för avsikt 

att inom den närmaste framtiden (sex månader) förändra sitt beteende, begrundan - individen 

är inte beredd att agera just nu, men har för avsikt att göra något inom sex månader, 

förberedelse/beslut - individen är aktiv att förändra sitt beteende omgående inom nästa månad, 

handling - individen har för tillfället gjort en beteendeförändring, förändringen är dock inte 

riktigt etablerad och återfall/stabilisering - individens beteende har förändrats och accepterats 

i mer än sex månader. Resultatet i studien (15) visade att behovet av undervisning och stöd 

var beroende på i vilket steg individen befann sig. Behovet av undervisning och stöd var störst 

för individer som befann sig i steget begrundan. Deltagare som var gifta behövde mindre stöd, 

jämfört med ensamboende personer som inte var gifta. Det minsta stödet krävde personer 
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tillhörande steget handling, de utgjordes till största delen av kvinnor, vilket innebar att de 

konsumerade mindre fett och mer grönsaker. BMI var högst i gruppen som tillhörde steget 

begrundan. Ett lägre värde av BMI uppmättes i steget återfall/stabilisering. När det fanns en 

förståelse för var i förändringsprocessen patienten befann sig kunde undervisningen anpassas 

och bli till hjälp för varje enskild individ (15). 

 

Patientundervisning 

Information, dialog och patientundervisning i egenvård är centralt för diabetesvården. Det är 

en viktig del av sjukdomsbehandlingen och en av förutsättningarna för att målen med vården 

ska kunna uppfyllas. Informationen, dialogen i patientutbildningen är en självständig 

omvårdnadsfunktion i sjuksköterskans profession. Den skall tjäna till att förbättra och främja 

patientens motivation och uppfattning om sin sjukdom och dess behandling (2). 

 

Kiessling och Kjellgren (18) skrev att det fanns tre teman som var viktiga för patienterna: 

behov av samtal, behov av kontinuitet i kontakten med vårdpersonalen och behov av kontroll. 

Intervjupersonerna ville känna att de hade kontroll över sin situation. Alla temana var viktiga 

för och påverkade patientens möjlighet till delaktighet. Patienterna hade en önskan om 

delaktighet i form av kontinuerliga samtal i syfte att utbyta kunskap. Upplevd tidsbrist 

minskade möjligheten till samtal och patienten kunde uppleva påtvingad delaktighet genom 

att behöva bevaka sina intressen (18). Alazri m.fl. (19) undersökte läkare och sjuksköterskors 

erfarenheter av kontinuitet inom vården för patienter med diabetes typ 2. Tillit och 

självförtroende ökade för patienterna och de motiverades till att hantera sin egenvård i större 

utsträckning om det var kontinuitet i vården (19). Patienter med diabetes måste för att hålla 

blodsockret på en så jämn och normal nivå som möjligt dagligen fatta beslut som påverkar 

vardagen. De behöver ges möjlighet att känna att de själva, så långt de förmår och önskar, kan 

bestämma och kontrollera sin vård och egenvård. Sjukvårdspersonalen har ett stort ansvar när 

det gäller att stödja patienter med diabetes i deras strävan att klara sin egenvård (2). 

 

Patientundervisning bidrog enligt Ruderfelt och Axelsson (20) till en process som gav 

nödvändiga kunskaper och färdigheter samt påverkade attityder så att hälsan bevarades och 

förbättrades. Undervisningens syfte var att stödja och stärka patienten till kontroll över sin 

sjukdom, behandling och förmåga samt möjlighet till att kunna hantera det dagliga livets krav 

(20). I en studie (21) beskrevs att två olika behandlingsmodeller att närma sig patienten i 

undervisning om diabetes används. Den ena s.k. ”compliance based approach” innebär att 
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patienters efterföljsamhet betonas i förhållande till de råd som personalen ger. 

Vårdpersonalens roll blir då som experter och det finns en förväntan eller plikt att givna råd 

följs. En annan inriktning är en s.k. ”empowerment based approach” vilket innebär att 

patienterna är välinformerade, tar egna beslut om sjukdomen i sitt dagliga liv och ses som 

fullvärdiga medlemmar i diabetesteamet (21). 

 

Empowerment 

Enligt Klang Söderkvist (22) har det visat sig vara ineffektivt att bara informera och uppmana 

patienter. Om betoningen endast fokuseras på faktakunskaper så uppnås en begränsad effekt 

när det gäller att påverka människors levnadsvanor. Glappet mellan kunskap och beteende kan 

vara stort. Genom att arbeta med ”empowerment” (ett patientcentrerat förhållningssätt) har 

det visat sig ge bäst resultat när det gäller att få patienten att förändra sitt beteende. Ett 

patientcentrerat förhållningssätt kan förklaras som att sjuksköterskan i förväg är inställd på att 

inte styra patienten mot ett förutbestämt mål utan att tillsammans med patienten utgå från 

dennes situation och diskutera vad som är bäst. Viktiga aspekter när det gäller ett 

patientcentrerat förhållningssätt är att sjuksköterskan tar hänsyn till patientens uppfattningar 

och värderingar och försöker få fram dennes synpunkter kring sin egen hälsa och 

levnadsvanor. En annan viktig aspekt inom det patientcentrerade förhållningssättet är att vara 

lyhörd inför patientens subjektivt upplevda för- och nackdelar med sitt beteende. Målet inför 

varje individuellt samtal om levnadsvanor är att underlätta för patienten att ta ställning till 

sina levnadsvanor och på så sätt nås framgångar med dessa samtal. Detta har visat sig vara det 

mest effektiva sättet att få människor att på sikt förändra sina levnadsvanor. Därför är det 

viktigt att sjuksköterskor har kunskap om att undervisa, motivera och stödja patienter på ett 

bra sätt i deras arbete för en livsstilsförändring. ”Patientempowerment” är främst ett 

förhållningssätt hos sjukvårdspersonal som avser att ge patienten ”råg i ryggen” i dennes möte 

med vårdpersonalen när det gäller synen på den egna hälsan (22). 

 

Funnel och Anderson (23) menade att genom att arbeta ”empowermentorienterat” ledde det 

till effektiv vård och att problemet med icke ”compliance” då försvann, patienternas 

följsamhet ökade istället. Om vårdaren såg sig själv som experten som skulle se till att 

patienten uppförde sig som han sa kom både han och patienten att bli frustrerade. Om 

hälsoexperter istället släppte på denna roll och såg patienten som den som skulle fatta 

besluten kom de att bli effektiva vårdgivare. Detta sätt att arbeta kunde leda till en relation 

mellan patient och vårdgivare som var baserad på ömsesidigt ansvar och kunskap. När 
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patienten fick aktivt stöd att uppnå sina egna mål ledde engagemang och motivation till 

positiva resultat. Med ”patientempowerment” försökte vårdaren istället öka patienternas 

möjlighet att påverka sina egna liv genom att de hjälpte dem att lära sig göra val grundade på 

kunskap om deras diabetesvård (23). Den traditionella medicinska ”compliance-modellen” 

har hittills inte gett avsedda resultat (24). Harris och Linn (25) skrev att problem med 

”compliance” vid diabetes sedan länge har uppmärksammats av sjukvården. Mer än 50 

procent av uppkomna diabetescoman skulle ha undvikits om patienten följt angivna råd (25). 

 

Cooper  m.fl. (26) undersökte begreppet ”empowerment” i förhållande till diabetesutbildning, 

och hur ett sådant begrepp kunde appliceras i praktiken. Sjuksköterskan utbildade och stöttade 

patienten i strävan mot autonomi och viljan att ta ansvar för den egna sjukdomen. En viktig 

aspekt för patienterna var tillvägagångssättet som sjuksköterskan använde vid undervisningen, 

att det avsattes tid för lärande och för reflektion. Genom respekt, tillit, kunskap och ett 

genuint intresse, uppnådde sjuksköterskan god kontakt med patienterna (26). 

Patientundervisning enligt den traditionella ”compliance-modellen” har visat sig vara effektiv 

när det gällde att öka patientens kunskap men inte lika effektiv när det gällde patientens 

beteendeförändringar (20). God hälsa krävde bl. a. egenvård i form av goda hälsovanor och 

hälsosamma val. Att involvera patienten i sin egen vård var viktigt och flera områden behövde 

reflekteras omkring t.ex. patientens motivation, kunskap, hälsoföreställningar och sjukdomens 

svårighetsgrad. Medbestämmande och samverkan ökade möjligheten att ta eget ansvar (27) 

och för de flesta personer med diabetes behövdes en förändring av livsstilen för att en optimal 

kontroll skulle kunna uppnås. 

 

Motiverande samtal - MI 

MI är en kognitiv beteendevetenskaplig samtalsmetod som har utvecklats utifrån den 

amerikanska psykologen William R Millers teorier och forskning om samtalsmetodik som 

påbörjades under 1970- talet. Miller gav tillsammans med Rollnick ut den första boken som 

handlar om MI 1991 och sedan dess har intresset för området ökat. MI handlar framförallt om 

motivationsaspekterna vid förändring. Det finns ingen bra svensk översättning på 

”motivational interviewing” eftersom begreppet motiverande samtal är bredare och används 

inom fler och andra områden (16). 

 

Enligt Barth (16) används MI främst inom hälso- och sjukvården, vid olika rehabiliterade 

verksamheter, socialtjänsten och vid hälsofrämjande och behandlande arbete. Metoden går att 
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använda i olika sammanhang där målet är en förändringsprocess. MI bygger på att alla 

människor har en möjlighet att utvecklas mot vad som är bra för individen själv. Samtalet är 

patientcentrerat vilket betyder att det utgår från patientens upplevelser, tankar och hinder. Den 

som är rådgivare agerar inte expert men styr samtalet mot att underlätta för patienten att 

reflektera över sig själv och sitt beteende. Dialogen bygger på reflektion med ett utbyte av 

erfarenheter och tankar. Förändringen måste ha sin grund i patienten eftersom det bara är 

patienten som kan genomföra och kontrollera följsamheten. Samtalet har inte bara som mål att 

förändra ett sätt att handla utan även ett annat sätt att tänka. Miljön för MI måste vara trygg 

och öppen så att patienten vågar prata om allt som berör ämnet, vilket många gånger kan vara 

känsliga områden. Det är först när patienten upplever trygghet som reflektionen kan starta 

utan att patienten känner att han/hon måste inta en försvarsställning. Patienten behöver vara 

aktiv i samtalet och det behöver finnas en nyfikenhet så att nya idéer kan väckas. Det är 

rådgivarens uppgift att leda samtalet på ett sätt så att patienten kan identifiera sig med 

situationerna och själv komma med lösningar som då är lättare för patienten att applicera på 

verkligheten. Målet är en förändring som skall kunna leda till bättre hälsa eller högre 

livskvalitet för patienten. Denna förändring sker på patientens villkor och är inte möjlig förrän 

personen är redo (16). En förändringsplan utvecklas genom patientens svar, rådgivarens 

bidrag med information och framkallande av motivation. Planen innefattar att sätta mål, 

överväga förändringsalternativ och locka fram ett åtagande från patienten (28). Drevenhorn 

(29) skrev att MI är gynnsamt vid patientcentrerad rådgivning till livsstilsförändring. Den 

framgång som MI har beror på att beslutningsprocessen är delad där både patient och 

sjuksköterska är involverade och kan utbyta information. MI kan användas för att bedöma i 

vilket skede patienten befinner sig (29). Enligt Prochazka och Norcross (30) var det ofta ett 

problem att vårdpersonal bemötte patienten som om han/hon var i ”action-stadiet”, beredd att 

förändra sina handlingar, då de egentligen befann sig på ett tidigare stadium (30). 

 

Sjuksköterskans omvårdnadsansvar innebär att hon/han ansvarar för den individuella 

omvårdnadsplan som formuleras tillsammans med patienten. Fyra viktiga faser går att urskilja 

vid utvecklingen av diabetes; diabetesdebut, remissionsperiod, anpassningsperiod och ev. 

komplikationer. Den tillfredsställelse patienten känner av att ha uppnått ett mål som han själv 

har satt upp innebär att hans motivation stärks betydligt (2). Basen för diabetesbehandling är 

kosten (13). Enligt Ruderfelt och Axelsson (20) var det viktigt med en undervisning om mat 

som var anpassad till patientens individuella behov och förutsättningar samt att anhöriga 

involverades i undervisningen. Stark motivation var den enskilt mest betydelsefulla faktorn 
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för att bibehålla de nya matvanorna (20). 

 

Problemområde 

Diabetessköterskorna har en viktig uppgift när det gäller att stödja personer som har en 

nydebuterad eller pågående diabetessjukdom till att klara att leva med sin sjukdom så bra som 

möjligt. Det har under en lång period funnits diabetessjuksköterskor som arbetat med stöd till 

patienter och deras egenvård. Ruderfelt och Axelsson (20) skrev att sjuksköterskor och andra 

professioner som arbetade med patientundervisning, ibland kunde känna en hopplöshet över 

att deras arbete inte i högre grad ledde till ett förändrat beteende hos patienten. Få studier 

finns som handlar om distriktssköterskans reflektioner om information och 

patientundervisning men Jallinoja m.fl. (31) beskrev detta i en studie där sjuksköterskors och 

läkares uppfattning om sin roll att stödja till livsstilförändring belystes vid diabetes. I studien 

framkom att vårdaren upplevde svårigheter när det gällde att motivera till en 

livsstilsförändring (31). Utifrån dessa beskrivna svårigheter var det intressant att undersöka 

hur diabetessköterskor reflekterar omkring information och patientundervisning.  

 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hur diabetessköterskor reflekterar omkring information 

och patientundervisning och vilket innehåll de uppger att informationen har samt när och hur 

informationen ges. 

 

Frågeställning 

Hur uppger diabetessköterskor att de informerar och undervisar patienter med diabetes 

gällande innehåll och tillvägagångssätt? 

 

Metod 

Design 

Studien hade en beskrivande design med kvalitativ ansats. 

 

Urval och undersökningsgrupp 

Ett bekvämlighetsurval gjordes. Författaren till studien intervjuade sju sjuksköterskor vid sju 

hälsocentraler som arbetade som diabetessjuksköterskor inom primärvården i mellersta 

Norrland. Det enda inklusionskriteriet var att de arbetade som diabetessköterska. En 
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totalundersökning gjordes. Åtta diabetessköterskor som arbetade i landskapet inom 

primärvården tillfrågades av författaren om att delta i studien men en av dessa kunde inte 

deltaga. Alla deltagare var kvinnor. Alla sjuksköterskorna hade gått poängkurser inom 

området diabetes. De hade arbetat som diabetessköterskor mellan 2 och 15 år och de var 

mellan 36 och 64 år. 

 

Datainsamlingsmetod 

Insamlingsmetoden var intervju (32). Intervjufrågorna var öppna och fokuserade på 

diabetessköterskornas reflektion omkring den information och undervisning de ger till 

patienter med diabetes gällande innehåll och tillvägagångssätt. Bakgrundsvariabler var kön, 

ålder, hur länge de har arbetat som diabetessköterska och vad de har för utbildningar. 

Frågorna berörde t. ex. innehållet i informationen, när informationen lyckas bra/mindre bra, 

hur anpassning till varje persons behov sker samt frågor omkring stöd till livsstilsförändring. 

 

Tillvägagångssätt 

Författaren skickade en förfrågan om tillstånd att göra studien till verksamhetschefen som 

ansvarade för de diabetessköterskor som intervjuades. Ett missivbrev skickades sedan ut till 

alla i undersökningsgruppen där syftet med studien och frågeställningarna stod. 

Diabetessköterskorna fick då ta ställning till att deltaga i studien. Information gavs också om 

att deltagandet var frivilligt, att de när som helst kunde avbryta studien och att deras svar 

skulle behandlas konfidentiellt. De diabetessköterskor som ville delta i studien skulle kontakta 

författaren via mail eller telefon för att bestämma dag och tid när intervjuerna kunde 

genomföras. Intervjuerna genomfördes av författaren och utfördes på diabetessköterskornas 

arbetsplats och på deras arbetstid under våren 2008. Varje intervju tog cirka 45-60 minuter. 

Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ner ordagrant.  

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med en beskrivande analysmetod, innehållsanalys (33). Den 

metodologiska ansatsen var både deduktiv och induktiv (34). Vid en deduktiv ansats kan t.ex. 

en i förväg utarbetad mall, modell eller teori användas. I denna studie analyserades 

intervjuerna utifrån den frågeguide som användes vid intervjun. Materialet har bearbetats i 

olika steg. Författaren lyssnade på de inspelande intervjuerna och skrev ner dem ordagrant 

och läste sedan igenom allt material, sökte efter variationer och skillnader i texten. 

Intervjutexten delades in i meningsbärande enheter utifrån frågorna i frågeguiden, 
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kondenserades, kodades och huvudkategorier och underkategorier togs fram enligt Graneheim 

och Lundman (33) (Bilaga 1). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Den här studien riktade sig emot diabetessköterskor och för studier liknande denna och som 

rör vårdpersonal fordras inte någon ansökan till etisk kommitté. Deltagarna fick information 

om studien och kunde välja att delta eller avstå. Deltagarna informerades om att de kunde 

avbryta sitt deltagande när de ville samt att svaren skulle behandlas konfidentiellt och att 

banden skulle hållas inlåsta. Författaren intervjuade informanterna på deras arbetstid vilket 

medförde att tid togs från deras arbete med patienterna. Verksamhetscheferna tillfrågades om 

tillstånd att göra detta. 

 

Resultat 

Resultatet redovisas utifrån studiens syfte och frågeställning, att beskriva diabetessköterskors 

reflektion gällande information och undervisning till patienter med diabetes gällande innehåll 

och tillvägagångssätt. Resultatet presenteras i löpande text utifrån de två huvudkategorierna 

som formulerats i analysen, ”Informationens innehåll” samt ”Tillvägagångssätt vid 

information”. Den första huvudkategorin har delats in i två underkategorier; Att 

individanpassa information och Kunskaper om sjukdomen och att leva med den. Den andra 

huvudkategorin har delats in i fem underkategorier som är; Information utifrån situation, Att 

bidra till ökat medvetande om livsstilförändring, Att föra en dialog, Ansvar ur 

diabetessköterske- och patientperspektiv och Att stödja och följa upp (Tabell 1). Citat har 

använts för att styrka trovärdigheten i studien. 

 

Tabell 1. Huvudkategorier och underkategorier. 

Huvudkategori Underkategori 

Informationens innehåll. Att individanpassa information. 

Kunskaper om sjukdomen och att leva med den. 

Tillvägagångssätt vid information. Information utifrån situation. 

Att bidra till ökat medvetande om livsstilsförändringar. 

Att föra dialog. 

Ansvar ur diabetessköterske- och patientperspektiv. 

Att stödja och följa upp. 
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Informationens innehåll  

Att individanpassa information 

Diabetessköterskorna uppgav att vilken information som gavs berodde till stor del på i vilket 

stadium i förändringsprocessen som sköterskan upplevde att patienten befann sig i, hur 

mycket de hade tagit till sig och hur motiverade de var till förändring. Det uppgavs att de 

lärde känna patienterna efter ett tag och att de då individanpassade informationen, alltså 

diskuterade om just det som var aktuellt för patienten. 

 

”Det beror mycket på vilken patient man har framför sig, man måste ju anpassa 

informationen till den individ man har framför sig. Man får ju försöka känna in”. 

 

Kunskaper om sjukdomen och att leva med den   

Alla deltagare berättade att innehållet i informationen skilde sig beroende på var i 

sjukdomsprocessen patienten befann sig, hur HbA1c värdet såg ut och om de hade några 

komplikationer. Informationen skiljde sig mycket beroende på om patienterna behövde ändra 

sin livsstil när det gällde mat och motion eller inte och om de rökte eller inte. De intervjuade 

ansåg att det var viktigt att de gav information kring blodsockermätaren och hur den 

fungerade. Deltagarna informerade också om läkemedlens påverkan, inte bara 

diabetesläkemedel utan även blodfettssänkande, blodtryckmediciner, acetylsalicylsyra och 

blodförtunnande. Deltagarna gav också information om hur viktigt det var att ta läkemedel på 

rätt sätt och om deras biverkningar. Diabetessköterskorna hade sedan uppföljningar med 

patienterna för att höra hur allt fungerade.  

 

”Ja nyupptäckta patienten så är det ju information om sjukdomen diabetes, kost och motion 

och sen bygger man ju på med olika saker, sjukdomen plus komplikationer och sådant som 

behövs, det kan ju vara att de ska lära sig sticka sig i fingret, kontrollera sitt blodsocker, man 

kanske behöver insulin, då får man lära sig att ta insulin. Det är information angående fötter 

t. ex. Det är väldigt mycket, just nu kommer jag inte på något mer” 

 

Deltagarna i studien berättade att de till patienter med nyupptäckt diabetes informerade 

grundligt om vad diabetes var, vad som har hänt i kroppen, varför man fått diabetes och hur 

det kunde vara att leva med diabetes. De informerade om vad man kunde göra själv för att 

förhindra att sjukdomen utvecklades mer, d.v.s om livsstilsförändringar i form av att äta 

nyttigare mat och motionera mer för att hålla nere vikten och sluta röka om de rökte. Olika 
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delar av informationen följdes sedan upp vid varje återbesök, ibland diskuterades mer om mat 

och motion och ibland mer om insulin. Det var olika varje gång men utgångspunkten var då 

det som patienten ville diskutera om. 

 

”Det beror lite grann på vad man har för patient, har man en nydebuterad så är det 

jättemycket informativ, mata in rapa in information, teoretisk information, hur det fungerar, 

vad diabetes är, över sjukdomen och så. Är det någon som har haft diabetes i många år så 

kan ju de oftast mer, då är det ju mer ett samtal på något vis, de frågar mer, man svarar på 

deras frågor. 

 

”Hela livet med diabetes. Väldigt centralt är det här med maten och fysisk aktivitet och sen 

handlar det en hel del om det här riskpaketet med blodtryck, blodfetter, med sexuella 

problem, erektil dysfunktion, fötter, njurar, ögon, hela batteriet” 

 

Information om akuta komplikationer gavs, framförallt till de som hade läkemedel i form av 

tabletter eller insulin. Att senkomplikationer kunde uppkomma och hur viktigt det var att 

ligga bra i sitt blodsocker för att förebygga dem togs upp. Diabetessköterskorna framhöll hur 

viktigt det var att samtala om att de skötte sina fötter. Det upplevdes som att det kunde vara 

först när patienterna fått någon komplikation som de förändrade sin livsstil. 

 

”Jag informerar alltid om fötter och brukar lämna ut någon broschyr om fötter och det går 

jag ju igenom sen också när de kommer på besök hos mig, då tittar jag på fötterna, kollar 

känsel och letar pulsar. Att det är viktigt, hur man ska fila fötterna, att man skall ha strumpor 

och inte gå barfota. 

 

”Komplikationer kommer man ju också in på naturligtvis.” 

 

Tillvägagångssätt vid information 

Information utifrån situationen 

Alla deltagarna uppgav att det skiljde sig när de gav information och samtalade beroende på 

hur akut en situation var. Om patienten kom akut och hade ett högt blodsocker gavs den 

viktigaste informationen samma dag, detta gällde då främst dem som måste sättas in på 

insulin på en gång, annars fick patienterna en tid oftast inom ett en vecka eller en månad.  
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”Det beror på hur högt de ligger i blodsocker, ligger de högt så bör de komma inom en vecka 

annars kan det vara inom en månad” 

 

Diabetessköterskorna uppgav att de vid första besöket informerade patienterna litegrann men 

sedan gavs mer djupgående information på första återbesöket efter ett par månader. På 

återbesöken informerades patienterna mer utifrån vad de hade för frågor. I början av 

sjukdomen fick patienterna komma på återbesök ofta men sedan blev det glesare mellan 

besöken. Till de som haft sjukdomen länge genomfördes samtal och information följdes upp 

främst på uppföljningarna en gång om år. 

 

”Vid första tillfället berättar man lite om sjukdomen och om hur de ser på det och så pratar 

man lite om kosten, motionen, sen träffar jag dem igen efter ett par månader och tar lite mer 

information då” 

 

Det upplevdes kunna vara svårt för patienterna att ta till sig informationen första gången de 

träffade diabetessköterskan efter att de hade fått sin diagnos eftersom det då var så mycket ny 

information. Patienterna uppgavs många gånger befinna sig i ett chocktillstånd och det kändes 

bra att informationen fick vänta. Vikten av att locka fram patienternas motivation uppgavs 

vara viktig. Om motivationen var bra blev informationen och samtalet bra. Patienternas 

motivation till förändring verkade vara störst i början av behandlingen. Patienterna hade 

många frågor och var mer informationstörstande i början av behandlingen och deltagarna 

upplevde att det gick lättare att informera då. 

 

”Då kanske man inte tar till sig det första gången utan man får ju hålla på nöta det här , 

upprepa hela tiden, de kan bli blockerade första gången och inte ta till sig saker och ting” 

 

 ”Det är de nydebuterade som blir bäst, dels har de mycket frågor själv och man har mycket 

tid avsatt för dem, de är otroligt informationstörstande när de kommer då” 

 

Att bidra till ökat medvetande om livsstilförändring 

Genom att diabetessköterskorna lät patienterna själva reflektera och berätta tolkade 

diabetessköterskan hur pass motiverade de var till livsstilsförändring, alltså i vilket steg i 

förändringsprocessen de befann sig. I bland användes en skala där t.ex. 0 var helt omotiverad 

och 10 var mycket motiverad för att fånga hur motivationen var och ibland användes ett eget 
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frågeformulär. Det var sedan viktigt att informationen anpassades efter individen. 

Diabetessköterskorna använde sig i stor utsträckning av samtalsmetoden MI. 

 

”Där har vi i motiverande samtal också väldigt bra, dels är det ju berätta vad de kan och vet 

o. s. v och sen också beredskap till förändring, hur beredd känner du dig här och nu till att 

verkligen ta tag i det här och då har vi en skala där, låg och hög beredskap där man då 

förklarar för patienten att när man står i en förändring så kan man känna sig väldigt olika 

beredd,” 

 

”Man ska försöka lyssna in, var befinner sig patienten och vad vill han prata om idag” 

 

Deltagarna i studien uppgav att det i första hand var patienternas motivation till förändring 

som avgjorde om de förändrade sin livsstil eller inte. Alla individer var olika och vilka 

redskap som patienterna hade fått för att kunna göra en förändring kunde vara avgörande, t.ex. 

vilken information och kunskap de hade. Diabetessköterskorna upplevde att patienterna i 

större utsträckning gjorde en förändring om de hade satt upp egna mål, mål som var relevanta 

utifrån individen själv. De menade också att miljön runt patienterna kunde ha betydelse och 

att alla har olika förutsättningar. Det kunde vara av stor betydelse för patienterna om de hade 

anhöriga eller nära vänner som kunde stödja dem. 

 

”Hur jag framför saker och ting och sen hur mycket vilja personen har själv, om man är 

motiverad, om man har förstått liksom vad som kan hända om man missköter sig, det tror jag 

påverkar” 

 

”Jag tror att det beror på att vi är väldigt olika som individer och det är ju bland det svåraste 

som finns egentligen att förändra sin livsstil” 

 

”Vi måste hitta patientens lösning sen kanske inte den är exakt som du tycker men den är den 

enda lösning som kommer att ge effekt” 

 

Deltagarna i studien trodde att de flesta individer kunde förändra sig bara de hade rätt 

motivation. Därför var det viktigt att försöka stödja patienterna till motivation och då ansågs 

det att det att MI kunde vara till hjälp. För att kunna göra en förändring var det enligt 

deltagarna viktigt med en dialog för att höra hur personen hade förstått informationen. 
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Enligt diabetessköterskorna var förhållningssättet som avspeglas i MI bra i och med att ”frön 

kunde sås” och patienten kunde fundera vidare.   

 

Att föra en dialog 

Diabetessköterskorna använde sig av samtalsmetoden MI och försökte ha en dialog med 

patienterna och ställde öppna frågor istället för att de bara gav information i en riktning. Till 

patienter med nyupptäckt diabetes uppgav de flesta dock att de gav mycket information, både 

muntlig och skriftlig. Broschyrer delades ut, ibland användes overhead, blädderblock, bilder 

och det tipsades om Internetadresser. Det informerades också om blodsockermätaren och om 

injektionsteknik. 

 

”Det är viktigt hur man för ett samtal, jag tror inte att man kan informera i en riktning, det 

måste vara en dialog, man måste komma på det själv” 

 

”Att man har motiverande samtalsmetodik, det tycker jag är viktigt, att man ställer öppna 

frågor, inte att man ställer slutna så det är bara att svara ja och nej, att man inte ger för 

mycket information, de får berätta hur de känner och utifrån deras svar försöka lirka in dem 

på rätt väg. Att ställa rätt frågor, öppna frågor” 

 

Diabetessköterskorna betonade att dialogen med patienterna, att de förstod och lyssnade in 

vem de hade framför sig i mötet och att de bjöds in till medbestämmande var viktigt. MI 

kunde vara till god hjälp där öppna frågor ställdes och patienterna fick reflektera. Det 

upplevdes skapa tillit, patienterna fick förtroende för vården och vågade öppna sig för denne. 

 

”Man måste befinna sig där patienten är annars når man ingenstans. Jag tycker att man kan 

ägna tid åt det, att man ställer en öppen fråga, att man checkar av hur läget är just nu” 

 

”Jag tror att det är viktigt att patienten får utrymme, att inte vi bara talar om, sitter och 

mässar, du ska göra såhär och såhär, det är inte gångbart tror jag utan man skall erbjuda 

patienten att t ex prata om motionsbiten eller måltidsbiten eller vad det nu är och sen att man 

försöker få patienten själv att formulera lite grann var ligger problemet, hur kan jag tänka 

mig att förändra och vad är möjligt för mig och sen att man försöker stötta där” 
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Diabetessköterskorna menade att det var viktig att de tog sig tid, att de lyssnade på vad 

patienten uttryckte och mötte dem där de befann sig och anpassade informationen därefter. 

Om de fick reflektera och ta ställning till informationen så upplevdes de bli mer motiverade. 

Eftersom diabetesvården till största delen består av egenvård och patienterna själva avgör om 

sina livsstilsförändringar, främst omkring mat- och motionsvanor behövdes stor motivation, 

enligt deltagarna. Det framkom också att miljön där samtalet hålls bör vara lugn, patienterna 

upplevdes ta till sig informationen bättre och tillit till vårdaren kunde öka om situationen var 

avstressad.  

 

”Kan man få patienten att ta informationen då kommer det att bli mycket bättre 

behandlingsresultatresultat, mycket bättre compliance” 

 

”Det beror mycket på vilken patienten man har framför sig, man måste ju anpassa 

informationen till den individ man har framför sig. Man får ju försöka känna in.” 

 

”Jag tror inte på den här envägskommunikationen, den fungerar inte utan man måste få till 

en dialog och det måste utgå ifrån vad patienten vet och vad som är viktigt för patienten” 

 

”Dels så tycker jag det är jätteviktigt när man ger informationen att man kan tillåta sig att 

var tyst så att patienten får tid att fråga, att man skapar en bra atmosfär så att de känner att 

de kan lita på en och vågar fråga och att det får ta tid, att det är lugnt och stilla” 

 

När det gällde patienternas livsstilsförändringar så trodde de intervjuade att det var viktigt att 

de i samtalet var positiv och försöka inspirera och lyfta fram det som var positivt. Det 

uppgavs vara viktigt att bistå när det gällde att hitta mat- och motionsformer som passade och 

visa på vilka vinster de kunde få med en livsstilsförändring.  

 

”Man försöker inspirera så gott man kan, man lär dem vilka vinster de kan få med det här för 

att undvika bl.a. följdsjukdomar” 

 

Ansvar ur diabetessköterske- och patientperspektiv 

Deltagarna uppgav att de hade ett stort ansvar när det gällde att informationen blev bra så att 

patienterna i samtalet kunde ta till sig av informationen men även patientens eget ansvar 

betonades. 

 17



”Det är ju mitt ansvar som diabetessköterska men man kan ju inte leva åt dem” 

 

”Jag har väl ett stort ansvar men samtidigt måste ju patienterna ha eget ansvar också” 

 

Deltagarna tyckte sig ha bra faktakunskap inom området men att det var viktigt att 

kontinuerligt få uppdatera sig i form av vidareutbildningar och ta till sig nya rön. De uttryckte 

att de behövde bli skickligare på samtalsmetoden MI. En del av deltagarna hade gått kurs i MI 

medan andra önskade att gå den. 

 

”Kunskap är väl aldrig tillräcklig” 

 

”Det är en oerhört viktig del till att det vi har informerat genom åren inte går hem, man har 

trott att det är kunskap som har fattats, att det är det vi skall ösa på med och det har vi gjort i 

20 år inom sjukvården. Och vi ser att klyftan mellan kunskap och beteende är avgrundsdjup. 

Tänk på alla inom sjukvården som röker, kan allt inom det här, de har all kunskap i världen, 

fortsätter röka, klyftan mellan kunskap och beteende är jättestort, jag måste få till nåt annat, 

jag måste få patienten att börja reflektera” 

 

Att stödja och följa upp 

Alla diabetessköterskor uppgav att de kom överens med patienterna om regelbundna 

återbesök för uppföljningar. Då följdes frågor om livsstilsförändringar upp och alla 

diabetessköterskor uppgav att diskussion och reflektion skedde med öppna frågor, att 

patienten med egna ord kunde återge det som diskuterats.  Detta för att tolka i vilket stadium 

av förändringsprocessen personen befann sig i och om några livsstilsförändringar hade gjorts. 

Den kontinuerliga kontakten med vårdaren och patienten uppfattade diabetessköterskorna 

vara av stor betydelse för patienterna. 

 

”Ställer öppna frågar sen frågar man hur de ser på det och då hör om de har förstått det. Jag 

skriver ju ner allting och sen frågar jag ju de nästa gång jag träffar dem och då följer jag upp 

och ser om de har förstått” 
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Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva hur diabetessköterskor reflekterar omkring information 

och patientundervisning och vilket innehåll de uppger att informationen har samt när och hur 

informationen ges. Två huvudkategorier formulerades; ”Informationens innehåll” och 

”Tillvägagångssätt vid information”. I den första kategorin ingår underkategorierna; Att 

individanpassa information och Kunskaper om sjukdomen och att leva med den. I den andra 

kategorin ingår underkategorierna; Information utifrån situationen, Att bidra till ökat 

medvetande om livsstilförändring, Att föra en dialog, Ansvar ur diabetessköterske- och 

patientperspektiv samt Att stödja och följa upp. Huvudresultatet visade att den information 

som gavs samt tillvägagångssättet upplevdes vara av stor betydelse i patientundervisningen. 

Den motiverande samtalsmetodiken gav patienten möjlighet till reflektion och kunde innebära 

en ökad förståelse för behandlingen och en livsstilsförändring. 

 

Resultatdiskussion 

Individanpassad information upplevdes centralt för att nå fram med samtalet och vilken 

information som gavs berodde till stor del på hur diabetessköterskan uppfattade i vilken 

situation patient befann sig i och vilket behov de hade, t.ex. hur mycket de hade tagit till sig 

och hur motiverade de var till förändringar. Det uppgavs att efterhand som deltagarna lärde 

känna patienterna så var det allt lättare att diskutera om det som var aktuellt för patienten. Det 

kunde handla om hur de låg till i HbA1c och om de hade några komplikationer. Informationen 

skiljde sig mycket beroende på om patienterna uppfattades behöva ändra sin livsstil när det 

gällde mat och motion eller inte och om de rökte eller inte. Olika delar av informationen 

följdes sedan upp vid senare återbesök.  

 

Deltagarna i föreliggande studie uppgav att det i första hand var patienternas motivation till 

förändring som avgjorde om de förändrade sin livsstil eller inte. De menade att alla individer 

var olika och vilka redskap som patienterna hade fått för att kunna göra en livsstilsförändring 

kunde vara avgörande, t.ex. vilken information de fått och vilken kunskap de hade. De 

intervjuade påpekade också att miljön runt patienterna kunde ha betydelse, det kunde vara av 

stor betydelse för dem att de hade anhöriga eller nära vänner som kunde stödja dem. Det fanns 

enligt Glasgow m fl. (35) många orsaker till hinder för patienters egenvård, så som 

kunskapsbrist, bristande förmåga att följa råd, missar i kommunikationen, emotionell status, 
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motivationsbrist, ovilligheten att förändra sig samt negativt socialt nätverk (35). Enligt 

Nagelkerk m. fl. (36) ledde negativa erfarenheter inom sjukvården till hjälplöshet och 

frustration och därigenom minskad egenvårdskapacitet (36). I en studie framkom det att 

personer med diabetes typ 2 upplevde flera hinder för att genomföra mat- och 

livsstilsförändringar och de tyckte att dessa var de svåraste förändringarna att genomföra (35). 

Även att träna och motionera beskrevs av patienterna som en mycket svår och arbetskrävande 

del i sin behandling av sjukdomen (35, 37, 38). Enligt Knowler m.fl. (39) var motion det 

effektivaste sättet att öka insulinkänsligheten.   

 

I föreliggande studie uppgavs att det var viktigt att det gavs gott om tid för samtal och 

information. En studie av Abdulhadi m.fl. (40) visade att när sjuksköterskor i samtal med sina 

patienter inte fick tillräckligt med enskildhet och när de under samtalen blev avbrutna, 

minskade förtroendet och öppenheten (40). Det framkom också i föreliggande studie att 

miljön där samtalet hålls borde vara lugn, att patienterna tog till sig informationen bättre då. 

Betydelsen av att föra en dialog framkom i föreliggande studie. Genom att de lät patienterna 

själva reflektera och berätta mycket hörde de hur personen tänkte i sin situation. 

Diabetessköterskorna använde sig i stor utsträckning av samtalsmetoden MI. Motivationen för 

förändring av levnadsvanor var viktig och det användes som utgångspunkt vid samtalet och 

informationen (22). Två oberoende studier visade att förändringar av levnadsvanor tog olika 

lång tid beroende på i vilket stadium patienten befann sig. Vårdpersonalen behövde därför ta 

reda på i vilket stadium patienterna befann sig, känna till hur villiga och motiverade de var för 

att förändra sina levnadsvanor (41, 42). 

 

Deltagarna i föreliggande studie menade att det var viktigt att locka fram patienternas 

motivation, var motivationen bra blev informationen bra. Deltagarna i föreliggande studie 

uppgav också att patienternas motivation till förändring var som störst i början av 

behandlingen. Informationen upplevdes också bli bäst då eftersom de hade många frågor och 

var informationstörstande. Orem (12) anser att undervisning bör tillämpas när patienten 

behöver lära sig nya färdigheter eller tillägna sig nya kunskaper för att klara sin egenvård. 

Ingen inlärning sker om inte patienten är psykologiskt förberedd på att lära, inte är medveten 

om att kunskap saknas eller inte är intresserad av att lära. Sjuksköterskan behöver därför 

motivera till inlärning, genom att hjälpa och visa på betydelsen av det som är tänkt att läras 

(12). Motivationen hos patienter med diabetes typ 2 att ändra levnadsvanor påverkades av 

flera faktorer enligt två studier (42, 43). Exempelvis var de patienter som fick 
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patientundervisning kort tid efter diagnos mer engagerade och motiverade att göra 

livsstilsförändringar och utföra egenvård än de patienter som erhöll patientundervisning i ett 

senare skede av sin sjukdom (42, 43). Enligt Parchman m.fl. (42) var orsaken till detta att 

patienter som nyligen fått sin diabetesdiagnos lättare tog till sig information än de patienter 

som levt med sjukdomen en längre tid. De patienter som nyligen fått sin diagnos var efter 

undervisning mer engagerade i sin egenvård och motiverade att följa god mathållning. De var 

noga med att motionera samt uppvisade ett signifikant lägre HbA1c än de patienter som haft 

sin diagnos en längre tid (42).  

 

I föreliggande studie uppgav diabetessköterskorna att det i första hand var patienternas 

motivation till förändring som avgjorde om de förändrade sin livsstil eller inte och de ansåg 

att de flesta kunde förändra sig bara de hade rätt motivation och då kunde MI vara till hjälp. 

Enligt deltagarna i studien var det också viktigt att patienten var införstådd med 

konsekvenserna av sjukdomen. I en studie (26) undersöktes om patientundervisning 

innehållande enbart faktakunskap om diabetes och egenvård var tillräckligt för att få 

följsamhet i egenvården. Resultatet visade att kunskap måste kombineras med motivation för 

att patienterna skulle känna sig engagerade att utföra egenvårdshandlingar. Enligt patienterna, 

var den motiverande faktorn för deras följsamhet i egenvården att vårdpersonalen engagerade 

sig i den enskilde patienten, visade medkänsla och intog ett respektfullt förhållningssätt, vilket 

ledde till att patienterna kände sig sedda (26). 

 

När det gällde patienternas livsstilsförändringar så upplevde de intervjuade att det var viktigt 

att de i diskussionen med patienterna var positiv och försökte att inspirera. Det gällde t.ex. 

mat och att de hittade någon motionsform som passade och försökte visa på vinster med en 

livsstilsförändring. Nagelkerk m.fl. (36) har i en studie kommit fram till strategier som 

patienterna värderade högt vid egenvården av diabetes typ 2. Det handlade om en relation 

baserad på samarbete med vårdpersonalen, vikten av vårdpersonalens positiva attityd eftersom 

detta ofta ledde till en ökad inlärning och ett socialt stöd i form av närstående som kunde 

underlätta och stötta (36). Whittemore m.fl. (44) sa att professionell support, engagemang och 

positiv feedback kunde vara skillnaden mellan om patienten lyckades eller misslyckades i sin 

egenvård. Ett långtgående samarbete med patienten gav större möjlighet att skapa öppenhet 

och på så sätt skapades ett bättre underlag för livsstilsförändringar (44). Det var enligt Moser 

m.fl. (45) även viktigt för relationen att patienterna kände att de hade valmöjligheter, att 

patienterna kunde samtala om sina frågor med sjuksköterskan som sedan bidrog med att se de 

 21



möjligheter som patienterna hade (45). Heisler m.fl. (46) hävdade att det var av stor vikt att 

vårdaren hade en mer patientinriktad omvårdnad och tog reda på vad patienten själv kunde 

och ville, och utgick därifrån (46). Att de utgick ifrån patienten och dennas önskemål gjorde 

istället att motivationen ökade, de lärde sig lättare, fick en mer positiv inställning till lärandet, 

och ökade sin egenvårdskapacitet (36).  

 

I föreliggande studie framkom att patienterna i större utsträckning gjorde en förändring om de 

hade fått vara med och bestämma och satt upp egna mål, mål som var relevanta utifrån 

individen själv. Enligt en studie (47) gjorde rimliga mål, satta utifrån patienternas egen 

kapacitet och kunskap om diabetes, att de kände sig mer motiverade att göra 

livsstilsförändringar (47). Enligt Heisler m. fl. (46) har det visat sig att de kliniska resultaten 

vid diabetesbehandling förbättrades om patienterna var mer delaktiga. Patienter som var 

delaktiga i utformningen av sin vård hade större benägenhet att göra flera och mer omfattande 

förändringar (46). Enligt Sprague m. fl. (48) upplevde diabetespatienter efter erhållen 

diabetesundervisning att målsättning i egenvård tillsammans med vårdgivare motiverade till 

följsamhet. Patienterna var engagerade och målen användes som en motivationsfaktor och 

kontroll av egenvården (48). Ytterligare en anledning till vikten av att använda sig av 

”empowerment” var att patienterna skötte en så stor del av sin diabetesbehandling själva. 

Kände de sig inte delaktiga utförde de inte sin egenvård i samma utsträckning (38). 

 

Det framkom i föreliggande studie att det var viktigt att tänka på hur informationen gick till. 

De intervjuade ansåg att en dialog med patienterna behövde föras, något som skapade tillit 

och förtroende. I en jämförande studie (49) utförd på kvinnor med diabetes typ 2 undersöktes 

om MI kunde bidra vid viktminskningsprogram för att gå ner i vikt och på så sätt uppnå 

glykemisk kontroll. Deltagare som fick MI gick ner fortare i vikt och behöll vikten bättre 

jämfört med kontrollgruppen som följde ett traditionellt program (49). I en metaanalys (50) 

jämfördes MI med traditionell rådgivning. Forskarna fann att MI var till hjälp för patienterna 

vid behandling av sjukdomar som t.ex. diabetes. Studien visade vidare att MI jämfört med 

traditionell rådgivning, var den mest effektiva metoden och hade en signifikant 

behandlingseffekt i 75 % av studierna (50). Diabetessköterskorna i föreliggande studie 

menade att det var viktig att de tog sig tid, att de lyssnade på vad patienterna uttryckte och 

mötte dem där de befann sig och anpassade informationen därefter. Om patienterna fick 

reflektera och ta ställning till informationen så upplevdes de bli mer motiverade. 
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Ett problem som ofta uppstod vid undervisning av diabetespatienter var enligt två studier (37, 

46) att sjuksköterskan eller läkaren hade en förutbestämd bild av vad patienten skulle lära sig, 

vilket kanske inte alls passade med patientens föreställning. Anledningen till detta kunde ha 

varit att man angrep sjukdomsproblematiken på ett traditionellt sätt med att enbart försöka 

behandla sjukdomen, utan att se till hela patienten och ta hänsyn till dennes behov. Detta 

ledde till omotiverade patienter och ett dåligt inlärningsklimat (37, 46). Det framkom att 

vårdare som hade svårt att lägga ifrån sig rollen som expert i undervisningen och utgick ifrån 

sin egen professionella kunskap inte såg till patientens vilja och beaktade personens autonomi 

(37). 

 

Alla diabetessköterskor uppgav att de följde upp patienterna på regelbundna återbesök. 

Patienterna gavs då möjlighet att reflektera, med egna ord berätta så att vårdaren kunde bilda 

sig en uppfattning om hur patienterna förstått informationen, beskriva var i 

förändringsprocessen de befann sig och om de hade gjort några livsstilsförändringar. Att 

patienterna hade en kontinuerlig kontakt med vårdgivaren upplevde deltagarna vara av stor 

betydelse för patienterna. Ett gott samarbete till sin hälsovårdsgivare var den effektivaste 

strategin för att kunna kontrollera sin diabetes (36). Studien av Chan m.fl. (51) hade som syfte 

att utvärdera effektiviteten av patientutbildning hos en diabetessköterska på en 

diabetesmottagning. Undersökningsgruppen fick feedback, motivation och tätare 

diabetessköterskekontakt vilket skapade en bättre relation samt en ökad tillit till 

diabetessköterskor. Det visade sig att gruppen som följdes upp av en diabetessköterska hade 

en förbättring i HbA1c värden (51). Flera studier visade att kommunikation med hjälp av 

telefon, mobiltelefon och Internet hade en positiv effekt när det gällde att främja egenvård hos 

patienter med diabetes typ 2. Sjuksköterskan kunde genom IT-kommunikation ha en tätare 

och mer regelbunden kontakt med sina patienter (37, 52, 53, 54, 55). Bristen på dialog och 

skiljaktigheter i meddelanden från olika vårdgivare var en orsak till missförstånd hos patienter 

när det gällde egenvård (37) vilket skapade barriärer som förvirrade patienten och egenvården 

försämrades. Om sjuksköterskan träffade sin patient regelbundet och dialogen blev bra från 

början ökade förtroendet hos patienten. Kontinuitet kunde ge en effektivare kommunikation 

och en individuell handlingsplan för patienten (19). 

 

Det diabetessköterskorna i föreliggande studie ville utveckla var samtalsmetoden MI så att de 

bättre kunde vara ett stöd för patienterna. En del av deltagarna i studien hade gått kurs i MI 

medan andra önskade gå den. I en interventionsstudie av Kreman m.fl. (56) fick 
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sjuksköterskor utbildning i MI för att senare applicera dessa kunskaper på patienter genom 

telefonmotivation. Resultatet av interventionen blev en signifikant minskning i totalkolesterol 

hos interventionsgruppen jämfört med kontrollgruppen (56). Karlsen m.fl. (57) utbildade 

gruppledare som deltog i en interventionsstudie. Utbildningen av sjuksköterskorna bestod av 

en 16 timmar lång introduktion till programmet samt utbildning i rådgivning, problemlösning 

samt information om deras stödjande funktion. Majoriteten av deltagarna menade att kursen 

givit en positiv effekt, att den gjort dem generellt mer optimistiska och givit dem mer tro på 

sin förmåga (57). 

 

I föreliggande studie framkom ingenting om någon gruppträning. Enligt Nagelkerk m.fl. (36) 

kunde egenvården gynnas av att patienter deltog i gruppträning. Speciellt om miljön var 

accepterande, att frågor kunde ställas och diskussioner kring ämnen som känslor och rädslor 

kom fram. Patienters kunskap blev djupare i en accepterande miljö, kunskapen förstärktes då 

de kunde ta del av de andra deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Grupputbildningar har 

visat sig vara en effektiv strategi för att främja egenvårdskapaciteten (36). Två studier (57, 58) 

visade på att gruppbaserade vårdprogram medförde positiva resultat med signifikant minskat 

HbA1c hos patienter med diabetes typ 2. Karlsen m.fl. (57) undersökte vilken inverkan ett 

gruppbaserat vårdprogram hade på deltagarnas upplevelser av stress och coping, psykologiskt 

välmående och HbA1c. Resultaten visade att gruppbaserade vårdprogram förbättrade 

deltagarnas förmåga till egenvård och 84 % av deltagarna kände sig mer motiverade till att 

själva hantera sin diabetessjukdom (57). Grupputbildningar var en effektiv strategi för att 

främja egenvårdskapaciteten (36). Rickheim m.fl. (59) såg att grupputbildningar av personer 

med diabetes var lika effektivt som individuella utbildningar, minskade personalbehovet och 

var kostnadseffektiva. Grupperna borde dock inte överstiga åtta personer (59).  

 

Metoddiskussion 

För att besvara studiens syfte och frågeställning valdes en kvalitativ ansats med beskrivande 

design. Detta för att få en djupare förståelse för distriktssköterskornas upplevelser. Urvalet av 

diabetessköterskor till studien skedde genom ett bekvämlighetsurval. Fördelarna med 

bekvämlighetsurval vid en kvalitativ studie är att det är enkelt och effektivt, medan 

nackdelarna är att de personer som sitter inne med stor information på området kan falla bort 

(32).  
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Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (33) har använts för att analysera 

och beskriva innehållet i intervjuerna. Innehållsanalys är en tolkning av text. Den 

metodologiska ansatsen var deduktiv och induktiv. Den deduktiva ansatsen innebär att vid 

analysen användes frågeguiden som en mall med fokus på ”Informationens innehåll” och 

”Tillvägagångssätt vid information”. Den induktiva ansatsen användes vid bearbetning av 

materialet, vilket innebär att meningsbärande enheter, kondenserade meningar, koder och 

underkategorier formades (33) (Bilaga 1). Författaren lyssnade på de inspelande intervjuerna 

och skrev ner det ordagrant och läste sedan igenom allt material, sökte efter variationer och 

synpunkter i texten.  

 

Graneheim och Lundman (33) anser att trovärdighet bör granskas utifrån följande begrepp; 

giltighet (credibility), stabilitet, pålitlighet (dependability) och överförbarhet (transferability).  

Med giltighet menas att det finns fokus på studien och hur bra data är kopplat till studiens 

syfte. För att studien ska uppnå trovärdighet är det viktigt att välja rätt metod vid 

datainsamlingen. För att uppnå giltighet i en studie är det viktigt att välja de mest passande 

meningsbärande enheterna och att ha kategorier och teman som täcker informationen så att 

ingen relevant data tas bort eller att orelevant data kommer med. Giltighet är också en fråga 

om hur forskaren bedömer likheter och skillnader mellan kategorier.  

I resultatredovisningen har citat använts för att ytterligare förtydliga resultatet och stärka 

trovärdigheten. I föreliggande studie har giltigheten och stabiliteten dessutom stärkts genom 

att studiekamraterna och handledarna varit aktiva medbedömare i analysprocessen. 

Handledarna har läst intervjuerna med kondencerad text och en öppen dialog mellan författare 

och handledare har förts under arbetet med kategorisering och resultatbearbetning (33). För att 

stärka stabiliteten i datainsamlingen och analysprocessen har författaren under hela 

analysprocessen gått tillbaks till ursprungstexten för att kontrollera så att inget innehåll gått 

förlorat eller att analysprocessen förändrats under arbetets gång. Med pålitlighet menar 

Graneheim och Lundman (33) att tillvägagångssätt i datainsamling och analys kan förändras 

över tid. På ett sätt är det viktigt att samma frågor ställs till samtliga deltagare vilket har gjorts 

i föreliggande studie. Överförbarhet refererar till i vilken omfattning resultatet kan föras över 

till andra områden. För att öka överförbarheten till andra grupper eller områden är det viktigt 

att tydligt beskriva sammanhanget, val av deltagarna, datainsamling och analysprocess vilket i 

föreliggande studie beskrivits så tydligt som möjligt.  
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Allmän diskussion 

Resultatet visade att innehållet i informationen som diabetessköterskorna gav berodde på i 

vilket stadium i förändringsprocessen och i vilket stadium i sjukdomsprocessen patienterna 

befann sig. Enligt deltagarna var det viktigt att de lyssnade på patienterna, förde en dialog och 

inbjöd till medbestämmande. Att de mötte patienten där den befann sig och anpassade 

informationen därefter upplevdes skapa tillit. Det uppgavs vara bra att de använde sig av MI 

där öppna frågor ställdes och patienten fick möjlighet att själv reflektera. Kontinuerliga 

fortbildningar efterfrågades i syfte att ta tillvara nya rön inom området. Att ges möjligheter att 

träna och fortbilda sig i metoden MI sågs nödvändigt. Det skulle vara intressant att göra en 

intervjustudie med patienter som har diabetes och ta reda på hur patienterna upplever MI 

jämfört med traditionell information. 
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Bilaga 1. Exempel ur analysprocessen. 
 
Meningsenhet Kondenserad mening Kod Underkategori Huvudkategori 

 
Det beror mycket på vilken 
patient man har framför sig, 
man måste ju anpassa 
informationen till den individ 
man har framför sig. Man får ju 
försöka känna in. 

Beror på vilken patient 
man har framför sig. 
Man anpassar 
informationen efter 
individen. 

Att anpassa 
information 
utifrån olika  
individer. 

Att individ-
anpassa 
information. 

Informationens 
innehåll. 

Det beror ju på om det är en 
nyupptäckt diabetiker eller om 
det är en som haft det länge. Jag 
brukar fråga vad dom vet om 
sjukdomen och sen så beskriver 
jag sjukdomen, hur insulinet 
och blodsockret och så fungerar 
och sen går vi igenom prover, 
längd, vikt BMI, pratar mycket 
om motion, frågar hur dom äter, 
kosthållning, inte kanske i 
detalj vad dom äter utan mer 
hur dom lägger upp kosten och 
hur mycket dom rör sig, såna 
saker som dom kan påverka 
själv. Om dom ligger dåligt 
pratar jag om komplikationer 
och det är därför jag pratar om 
att det är så viktigt att dom tar 
egenansvaret för att undvika för 
att dom höjer sitt hba1c och sen 
riskerna med att det är en 
progressiv sjukdom så därför är 
det ju viktigt att man är 
noggrann själv. Det är många 
saker, blodtryck, blodfetter, 
hba1c. Om det är insulin brukar 
jag fråga om de har fettkuddar, 
hur och var de skall ge sig det, 
då går man in på injektions-
tekniken och lika prov-
tagningen, blodsocker-
tagningen, att de tvättar 
händerna och alla felkällor som 
har med blodsockermätningen 
att göra. Och så tar jag upp 
tobak jämt, är det nån som 
röker så är det jätteviktigt att 
prata om det. 

Det beror på om det är 
en nyupptäckt 
diabetiker eller en som 
haft det länge. Jag 
brukar fråga vad de vet 
om sjukdomen. Går 
igenom prover, längd, 
vikt, jag frågar hur de 
äter och motionerar. 
Om de ligger dåligt i 
blodsockret pratar jag 
om komplikationer. Jag 
påpekar att det är 
viktigt att de tar egen-
ansvar. Informerar om 
blodtryck, blodfetter, 
hba1c, insulin, 
injektionsteknik, 
blodsockertagning, 
tobak. 

Att anpassa 
information 
utifrån i 
vilket 
stadium i 
sjukdoms-
processen 
patienten 
befinner sig. 

Kunskaper om 
sjukdomen och 
att leva med den. 

Informationens 
innehåll. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Det beror litegrann på vad man 
har för patient, har man en 
nydebuterad så är det jätte-
mycket informativ, mata in rapa 
in information, teoretisk 
information, hur det fungerar, 
vad diabetes är, över sjukdomen 
och så, är det nån som har haft 
diabetes i många år så kan ju 
dom oftast mer, då är det ju mer 
ett samtal på nåt vis, dom frågar 
mer, man svarar på deras 
frågor, är dom insulinbehandlad 
så blir der ju mycket det här 
med insulindoser och litegrann 
så. Är det en nydebuterad 
patient så pratar man alltid om 
kosten också, kost, motion, 
blodsockertagningar, mediciner, 
hur dom skall ta den, klockslag, 
regelbundenhet. Sen-
komplikationer pratar man ju 
också om. Men det är ju olika 
vad man har för patient. 
Ärftlighet pratar vi också om. 

Har man en 
nydebuterad så är det 
jättemycket informativ, 
teoretisk information. 
Är det någon som har 
haft diabetes i många år 
så kan de oftast mer, då 
är det mer ett samtal, de 
frågar mer, man svarar 
på deras frågor. Är de 
insulinbehandlade så 
blir der mycket det. Är 
det en nydebuterad 
pratar man mycket om 
kost, motion, 
mediciner. 
Senkomplikationer och 
ärftlighet pratar vi 
också om. 

Att anpassa 
information 
utifrån hur 
akut 
situationen 
är. 

Information 
utifrån situation. 

Tillvägagångs- 
sätt vid 
information. 

När man får den här responsen 
av dom, där har vi ju lite det här 
med motiverande samtal, just 
att man vänder litegrann på det , 
att man ska få dom själv att 
liksom säga nu skall jag göra så 
här än att det är jag som säger 
nu skall du göra såhär. Man får 
försöka få dom att förstå att det 
är du som måste göra jobbet. 

När man får respons av 
dem. Det motiverande 
samtalet, att man 
vänder på det, att man 
får de själva att säga 
vad de skall göra. Man 
försöker få dem att 
förstå att det är de som 
skall göra jobbet. 

Motiverande 
samtal. 

Att bidra till ökat 
medvetande om 
livsstils-
förändringar. 
 

Tillvägagångs- 
sätt vid 
information. 

Det är respekt för individen, att 
ta reda på vad individen kan 
och ge tillföra information, 
utforska och se att patienten är 
med, tillföra mer utforska att 
patienten är med, att hela tiden 
få den här dialogen, du får en 
reflekterande, en aktiv patient, 
du får inte en passiv mottagare 
som sitter och nickar och så går 
det in genom ena örat och ut 
genom andra. Du får en 
reflektiv, en aktiv patient, då 
kommer han att ha med sig en 
hel del kunskap när han går 
härifrån. Jag tror inte på den här 
envägskommunikationen, den 
fungerar inte utan man måste få 
till en dialog och det måste utgå 
ifrån vad patienten vet och vad 
som är viktigt för patienten. 

Att ha respekt för 
individen, ta reda på 
vad de kan och tillföra 
information. Att hela 
tiden få en dialog för att 
få en reflekterande, 
aktiv patient. Jag tror 
inte på 
envägskommunikation. 

Att ha en 
dialog som 
är individ-
anpassad. 

Att föra dialog. Tillvägagångs- 
sätt vid 
information. 

 
 
 
 



Man har stort ansvar i 
åtminstone i att dom har förstått 
det man säger sen om dom gör 
som man säger det är ju en sak. 

Man har stort ansvar för 
att de förstår vad man 
säger sen om de gör det 
är en annan sak. 

Att ha 
ansvar. 

Ansvar ur 
diabetes-
sköterskans- och 
patientens 
perspektiv. 

Tillvägagångs-
sätt vid 
information. 

Det är ju väldigt svårt det. Man 
gör ju dels uppföljning men sen 
om jag informerar om nånting, 
man har mer som en dialog då 
så kan man ju försöka forma 
frågan så att man får patienten 
att svara utförligt eller upprepa, 
tex hur ser du på det här med 
ögonförändringar eller hur 
uppfattar du det här, att man får 
dom att själv säga tex att det är 
ökad risk för hjärt-kärl-
sjukdomar och sen att man 
följer upp det. 

Man gör uppföljningar 
och har en dialog så att 
patienten själv får 
upprepa det som sagts 
och med egna ord 
berätta. 

Att ha 
uppföljning. 

Att stödja och 
följa upp. 

Tillvägagångs-
sätt vid 
information. 

 


	FÖRSTASIDA + sammanf, abstract, inneh.fört
	UPPSATSEN + referenslista
	BILAGA 1. Exempel ur analysprocessen

