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Sammanfattning  

 

Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskornas beskrivning av diabetesvården 

på en allmän vårdavdelning inom medicin. En empirisk studie utfört med kvalitativ 

ansats och en beskrivande design. Undersökningsgruppen var nio sjuksköterskor, alla 

kvinnor med varierande arbetserfarenhet mellan ett och tio års erfarenhet, arbetandes på 

två olika sjukhus i mellan Sverige. Huvudresultatet visade att arbetet fungerade bra trots 

att skrivna rutiner saknades. Sjuksköterskorna upplevde diabetes som en komplicerad 

sjukdom och att dess kunskap var bristande. Kontakt med andra vårdgivare och 

yrkesprofessioner användes när osäkerhet uppstod hos sjuksköterskorna, vilket 

upplevdes mycket positivt. Patientens kunskap och förståelse kring sjukdomen kändes 

viktig för att uppnå ett så bra vårdtillfälle som möjligt. Slutsatsen i studien visade att 

diabetesvården fungerade bra, trots brister inom både rutiner och kunskap. Arbetet på 

avdelningarna utfördes ändå på samma sätt som tidigare, trots dessa upplevda brister.  

 

Nyckelord: Diabetes, sjuksköterska, omvårdnad, kunskap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Abstract 

 

The aim of this study was to investigate the nurses’ description of diabetes care in a 

general ward in medicine. An empirical study conducted with a qualitative approach 

and a descriptive design. The study group was nine nurses, all women with varying 

work experience between one and ten years, working in two different hospitals in the 

middle of Sweden. Main results showed that the work went well despite the fact that 

written procedures were missing. The nurses felt diabetes as complex disease and that 

their knowledge was inadequate. Contact with other caregivers and professionals 

professions used when the nurses felt unsure, which was experienced very positively. 

The patients’ knowledge and understanding of the disease was important to achieve as 

good a care episode as possible. The study showed that diabetes care worked fine, 

deficiencies in both procedures and knowledge, but the work still continued in the same 

way as they did before.  

 

Keywords: Diabetes, nurse, nursing, knowledge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Introduktion     1 

 

1.1 Diabetes     1 

1.2 Patientens upplevelse    2 

1.3 Samarbete mellan sjuksköterska och patient   2 

1.4 Sjuksköterskan och andra vårdgivare   3 

1.5  Problemformulering    4 

1.6  Syfte      4 

1.7  Frågeställningar     5 

 

2. Metod     6 

 

2.1 Design     6 

2.2 Urval och undersökningsgrupp    6 

2.3 Datainsamlingsmetod    6 

2.4 Tillvägagångssätt     7 

2.5 Dataanalys     8 

2.6 Forskningsetiska överväganden    9 

 

3. Resultat     10 

 

3.1 Yttre förutsättningar    10 

3.2 Inre förutsättningar     12 

3.3 Interaktion     14 

 

4. Diskussion     15 

 

4.1 Huvudresultat     15 

4.2 Resultatdiskussion     15 

4.3 Metoddiskussion     18 

4.4 Allmän diskussion     21 

4.5 Slutsats      22 

 

5. Referenser     23



1 
 

 

1. Introduktion  

 

På vårdavdelningar i Sverige vårdas många patienter med diabetes. På Svenska 

diabetesförbundets hemsida beskrivs att en av de mest förekommande folksjukdomarna, 

där antalet drabbade överstiger 350 000 svenskar, är just diabetes (Svenska 

Diabetesförbundet 2006). Av dessa är 10-15 procent drabbad av typ 1 diabetes, och 

resterande 85-90 procent har diabetes typ 2. Orsaken till att siffrorna varierar en del är 

att många människor kan vara drabbad av typ 2 diabetes utan att de har vetskap om det 

(Alvarsson et al. 2010). 

 

1.1 Diabetes 

 

Diabetes är en sjukdom som finns i två olika typer. Diabetes typ 1 kräver behandling 

med insulin dagligen då insulinproduktionen har eller kommer att upphöra helt. Det är 

denna typ som ofta visar sig under barn eller tonåren och uppmärksammas efter en 

relativt kort tidsperiod.  Diabetes typ 2 innebär att produktionen av insulin har minskat 

och räcker inte längre till, vilket i sin tur leder till för mycket glukos i blodet. Efter ett 

antal år med diabetes typ 2 uppkommer till slut insulinbrist då insulinproduktionen hela 

tiden försämras. Sjukdomen är delvis ärftlig, men kan även bero på levnadsvanor. 

Behandlingen är främst att förändra levnadsvanor, till exempel börja motionera och 

lägga om sin kost. Det gäller att ha en jämn glukosnivå i blodet, då en hög nivå av 

glukos i blodet kan skada kroppen och dess celler. Kroppen reglerar blodsockret med 

hjälp av hormonet insulin, som produceras i bukspottkörteln (Ericson & Ericson 2008).  

 

Både typ 1 och typ 2 diabetes ökar i Sverige. Anledningen till att typ 2 diabetes ökar är 

till följd av att även fetma och övervikt ökar. I vissa delar av världen pratar man om 

diabetesepidemi då det är sådan kraftig ökning. Lyckligtvis ökar det inte alls på samma 

sätt i Sverige, vad man har vetskap om, till skillnad från ökningarna som sker på både de 

amerikanska och asiatiska kontinenterna (Alvarsson et al. 2010). I en studie av Wild et 

al. (2004) där flera av världens länder ingår, visas att diabetes från och med år 2000 till 

och med år 2030 kommer att ha fördubblats.  
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1.2 Patientens upplevelse 

 

I en studie av Andersson et al. (2011) beskriver patienterna sina upplevelser från 

vistelse på sjukhus. De beskrev att bibehållen kontroll över sitt liv uppnås genom att 

känna trygghet och ha kompetent personal runt omkring sig på sjukhuset. De kände en 

större trygghet under vistelsen på sjukhuset om de hade en bra relation till 

vårdpersonalen, samt att de delgavs information. De upplevde dock att sjuksköterskorna 

inte hade tid, och på grund av detta blev informationen ofullständig. Patienterna i 

Andersson´s et al. studie (2011) upplevde även att många gånger kom sjuksköterskan in 

och gjorde de patienterna kunde ha gjort själva och i andra fall fick de klara sig utan 

hjälp, vilket kunde vara svårt då sjukhusmiljön gjorde de svårt att vara oberoende. 

Några sade att det var viktigt att personalen frågade om deras uppfattning runt deras 

vård och behandling så att de fick vara delaktiga i sin egen vård. 

 

Diabetespatienter upplever bra information som en guide till att fortsätta kunna vara 

”frisk” i sin sjukdom. Betydelsefull fakta förklarades för patienterna, och på så sätt 

upplevde patienterna det som en chans att prata om de problem sjukdomen kan innebära 

(Edwall et al. 2010). I en intervjustudie av Kneck et al. (2011) har personer med 

diabetes beskrivit hälso- och sjukvården som en viktig del i deras liv. Dock visas att 

patienternas förväntningar på hälso- och sjukvården i vissa fall inte uppfylldes. Några 

av respondenterna var besvikna då personalen inte hade tid till att besvara deras frågor, 

samtidigt beskriver vissa respondenter att hälso- och sjukvården kändes som en 

tillförlitlig bas att vända sig till. Att möta personal utan specialistkompetens i 

diabetesvård upplevdes negativt.  

 

Patienter har blivit allt mer delaktiga i vården då de själva kan söka information och 

kunskap. Detta medför att även sjuksköterskorna måste uppdatera sin kunskap och vara 

pålästa för att kunna möta patienternas frågor (Kihlgren et al. 2000). 

 

1.3 Samarbete mellan sjuksköterska och patient   

 

I mötet med diabetespatienter visar studier att en bred kompetens behövs hos 

sjuksköterskan, vilket bland annat innefattar att kommunicera, leda, ge råd och  
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undervisa (Burton et al. 2011). Kommunikation och undervisning beskrivs även i 

Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor (2005) att 

sjuksköterskan bör kunna förvissa sig om att den givna undervisningen förstås hos den 

som mottager informationen (Socialstyrelsen 2005). I studien av Rhodes och Nocon 

(2003) beskriver patienter att sjuksköterskor och läkare gav information om diabetes 

utan att kontrollera om patienten förstått den givna informationen (Rhodes & Nocon 

2003). Sjuksköterskan bör även ha förmågan att motivera patienter till 

livsstilsförändringar, samt motarbeta komplikationer till följd av andra sjukdomar 

(Socialstyrelsen 2005), men i slutänden ligger ansvaret hos patienten och dess vilja till 

förändring (Jallinoja et al. 2007).  Enligt Stenner et al. (2011) upplevde många patienter 

att de med hjälp av sjuksköterskan fått en bättre förståelse för sin diabetes, att de lättare 

kunde anpassa sig till att göra livsstilförändringar. Dock upplevde vissa patienter i 

studien gjord av Oftedal et al. (2010) att sjuksköterskorna ignorerade och förbisåg 

patienternas behov av stöd.    

 

1.4 Sjuksköterskan och andra vårdgivare  

Som det ser ut i Sverige idag finns det särskilda diabetesteam på de flesta större sjukhus 

och vårdcentraler runt om i landet. I dessa team ingår både sjuksköterskor och läkare 

med specialistkompetens inom diabetes. Ofta finns även kuratorer, fotvårdare, dietister 

och sjukgymnaster till hjälp i dessa team. Diabetessköterskan har den centrala rollen i 

teamet som till stor del arbetar med att förändra patienternas beteende och livsstil så att 

den fungerar med sjukdomen. Fokuset idag handlar mycket om egenvård hos patienten, 

att de ska lära sig så mycket av sin egen behandling som möjligt (Alvarsson et al. 2010). 

I studien av Holmström et al. (2003) uttrycker sjuksköterskor att det inom vården 

behövs avsättas tillräckligt med tid för att kunna föra en diskussion med patienterna runt 

behandling och se till att det skapas en kontinuitet i vården. De beskriver sig själva som 

rådgivare med ett ansvar att lära patienterna om deras sjukdom så de får möjligheten att 

vara med och påverka deras behandling.  

I studien av Siminerio et al. (2007) lyfter sjuksköterskor och läkare fram att 

sjuksköterskor bör ha en större roll i diabetesvården då de har mer tid, är bättre lyssnare, 

kan ge bättre utbildning och känner patienterna bättre. Men  
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sjuksköterskorna upplevde att mer kunskap om diabetes och att kontakten med andra 

inom diabetes var nödvändigt för att göra vården bättre. 

I sjuksköterskekompetensen står det att sjuksköterskan ska ha kunskap, förståelse och 

insikt om den aktuella sjukdomen eller behandlingen för att kunna hjälpa patienten. Det 

ingår även i sjuksköterskans roll som ledare att arbeta med utveckling, det vill säga att 

strukturera den befintliga kunskapen och finna ny kunskap (Granum 1997).  

För att sjuksköterskan ska anses som professionell ledare för omvårdnadsarbetet måste 

de kunna delge olika kunskaper till sina medarbetare för att ge patienterna vård utefter 

det. Samtidigt har varje enskild sjuksköterska eget ansvar till att hålla sig uppdaterad 

med utvecklingen inom sina ledande områden (Kihlgren et al. 2000). Det egna ansvaret 

beskrivs även i kompetensbeskrivningen för legitimerade sjuksköterskor hos 

socialstyrelsen (2005) där det finns ett avsnitt om forskning, utveckling och utbildning. 

Där står det att som legitimerad sjuksköterska bör ”Ha förmågan att kritiskt reflektera 

över befintliga rutiner och metoder samt inspirera till dialog om införande av ny 

kunskap” (Socialstyrelsen 2005). 

 

1.5 Problemformulering 

 

Det finns få studier genomförda i Sverige på hur sjuksköterskor beskriver vårdandet av 

diabetespatienter, inneliggande på vårdavdelning. Ett flertal studier speglas utifrån 

patientens perspektiv och även vårdandet utifrån diabetessköterskan och hur dess team 

är uppbyggt. Då författarna ser en lucka i forskning om hur sjuksköterskor beskriver 

diabetesvården på en allmän avdelning, vill författarna undersöka detta område. Valet 

av ämne känns högt relevant, då diabetes är en stor folksjukdom i Sverige där en stor 

del av befolkningen är drabbad (Svenska Diabetesförbundet 2006). Genom att belysa 

detta område kan sjuksköterskor få en ökad kunskap om sin egen roll i vårdandet av 

patienter med diabetes.  

 

1.6 Syfte 

 

Syftet med studien är att undersöka allmänsjuksköterskors beskrivning av 

diabetesvården på en allmän vårdavdelning inom medicin.  
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1.7 Frågeställningar 

 

 Hur beskriver sjuksköterskorna diabetesvården på en allmän vårdavdelning 

inom medicin? 

 Vad fungerar bra respektive mindre bra?  
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2. Metod 

 

2.1 Design 

 

Föreliggande studie är en empirisk studie i form av en kvalitativ ansats med beskrivande 

design.  

 

2.2 Urval och undersökningsgrupp 

 

Urvalsmetod till föreliggande studie var bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

författarna väljer ut de personer som är lättast tillgänglig till studien (Polit & Beck 

2004). Urvalet av sjuksköterskor har gjorts tills dess att tillräckligt antal respondenter 

medverkade i studien. Inklusionskriterier för att medverka i studien var utbildad 

sjuksköterska och arbeta på en allmän vårdavdelning inom medicin och behärska 

svenska. Sjuksköterskan ska även ha ett patientnära arbete, samt ha vårdat patienter med 

diabetes inneliggande på vårdavdelning. 

Exklusionskriterier var att sjuksköterskan haft specialistutbildning av något slag.  

Författarna intervjuade tio personer på fyra avdelningar, på två olika sjukhus i 

medelstora städer i Sverige. Dock på grund av tekniska problem blev antalet intervjuer 

nio stycken. Syftet med att välja ut sjuksköterskor från olika avdelningar inom medicin 

var för att få ett bredare perspektiv. Deltagarna var nio kvinnliga legitimerade 

sjuksköterskor med arbetserfarenhet mellan ett år och tio år utan någon specialist 

utbildning. 

 

2.3 Datainsamlingsmetod 

 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer, vilket innebär en friare struktur 

där ordningen på frågorna bestäms under intervjuns gång (Forsberg & Wengström 

2003).  En forskningsintervju inom en kvalitativ ansats sker mellan två personer i ett 

samtal riktat mot ett specifikt ämne (Olsson & Sörensen 2007). Intervjuerna spelades in 

och transkriberades därefter. Författarna utformade en egen intervjuguide som bestod av 

sex frågor. Dessa var utformade efter studiens syfte. Intervjuerna inleddes med fyra 

bakgrundsvariabler vilka var kön, antal år som legitimerad sjuksköterska, antal år som 

anställd på avdelning och vilka/vilken utbildning de hade. De intervjufrågor guiden 

innehöll var:  
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 Kan du beskriva ett bra vårdtillfälle med en diabetespatient? 

 Kan du beskriva ett mindre bra vårdtillfälle med en diabetespatient? 

 Finns det några skillnader i rutiner då ni får en patient som ska läggas in, om den 

har diabetes eller inte? 

 Känner du att du har tillräcklig kunskap för de arbetsuppgifter som krävs med en 

diabetespatient?  

 Finns det några särskilda rutiner skrivna angående vårdandet av 

diabetespatienter?   

 Brukar du reflektera över diabetesvården på avdelningen? 

 

I intervjuerna användes även följdfrågor för att skapa sig en klarare bild av vad 

intervjupersonen menade med sitt svar, samt att kunna få djupare svar.  

Innan datainsamlingen påbörjades genomförde författarna pilotintervjuer för att testa 

intervjuguidens användarvänlighet. Inga förändringar gjordes efter dessa och författarna 

fick en inblick hur det var att göra en intervju. Pilotintervjuerna användes inte i 

resultatet då dessa intervjupersoner inte arbetade på något av de utvalda sjukhusen.  

 

2.4 Tillvägagångssätt 

 

Författarna började med att kontakta verksamhetscheferna för de allmänna 

avdelningarna inom medicin på de valda sjukhusen, via telefon för att undersöka om 

intresse fanns till att medverka i författarnas studie. Därefter skickades anhållan om 

tillstånd att genomföra studien till verksamhetschefen som sedan skickades tillbaka till 

författarna med ett godkännande. Skriftlig information om studien sändes därefter till de 

vårdenhetschefer som visat intresse hos verksamhetscheferna. Med informationen bad 

författarna vårdenhetscheferna att sprida informationen till de verksamma 

sjuksköterskorna på avdelningen, för att se vilka som var intresserade att medverka. 

Författarna har haft mailkontakt med vårdenhetscheferna där intervjupersonernas namn 

presenterades. Sjuksköterskorna gav förslag på tider som passade de för intervjun.   

Författarna intervjuade nio allmänsjuksköterskor. Sjuksköterskorna fick själv välja ut 

platsen för intervjuns genomförande. Alla intervjuer genomfördes på sjuksköterskornas 

respektive arbetsplats. Intervjuerna spelades in och var mellan 10-35 minuter långa. 

Intervjuerna utfördes mellan 2012-01-23 till 2012-02-02. Författarna utförde hälften av 

studiens intervjuer vardera.  
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2.5 Dataanalys 

 

Det insamlade materialet transkriberades ordagrant och analyserades genom en manifest 

innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004). Därefter läste författarna 

igenom materialet för att få en känsla av innehållet. Meningsenheter togs ut från 

respektive intervju, som sedan kondenserades och kodades. Material med liknande 

innehåll samlades under sju subkategorier som sammanfördes till tre huvudkategorier. 

Se exempel på innehållsanalysen (tabell 1). Intervjuerna lästes åter igenom för ta ut 

citat. Analysprocessen har diskuterats och följts av författarnas handledare.  

 

Tabell 1: Exempel på innehållsanalys.  

Kondenserad Kod Subkategori Kategori 

Tiden räcker inte till.  Finns inte 

tillräcklig med 

tid.  

Tidsfördelning . Yttre 

förutsättningar.  

Mindre bra är att vi 

inte har några skrivna 

rutiner hur vi ska 

hantera 

diabetespatienter.  

Finns inga 

skriva rutiner 

om diabetes 

patienter.  

Rutiner.  Yttre 

förutsättningar.  

Veta mer i detalj.  Vill ha mer 

detaljerad 

kunskap.  

Kunskap.  Inre förutsättningar. 

Hinner sitta ned och 

ta del av information 

från patienten.  

När det finns 

tid att sitta ner 

och ta del av 

information 

från patienten.  

Information och 

kommunikation.  

Interaktion.  

Märker man att det 

inte fungerar tar vi 

kontakt med de som 

jobbar med det 

dagligen.  

Märker man 

att det inte 

fungerar tar 

man kontakt 

med de som 

jobbar med 

diabetes 

dagligen.  

Kontakt med andra 

vårdgivare.  

Interaktion.  
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

 

Deltagande i studien var frivilligt vilket deltagarna fick både muntlig och skriftlig 

information om. Information gavs också att allt material behandlas konfidentiellt, samt 

att de under processens gång hade rätt att dra sig ur utan någon motivering. Ansökan om 

tillstånd söktes inte hos forskningsetiska rådet då författarna ansåg att detta inte var 

nödvändigt då vårdpersonal intervjuades.  Inga namn angavs i studien, allt material 

kodades och förvarades så att ingen annan än författarna och handledaren hade tillgång 

till materialet, vilket nämns i de etiska riktlinjerna för omvårdnadsforskning i Norden 

(Sykepleiernes Samarbeide i Norden 2003).  
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3. Resultat 

 

Resultatet av föreliggande studie presenteras i löpande text och citat från intervjuerna. 

För att visa vilken intervju citatet är taget ur finns en parantes efter varje citat. I 

resultatet presenteras sjuksköterskornas beskrivning av diabetesvården i form av tre 

huvudkategorier med underliggande subkategorier (figur 1).  Huvudkategorierna yttre 

förutsättningar, inre förutsättningar och interaktion framkom utifrån sju subkategorier 

under analysprocessen.  

  

Yttre förutsättningar    Inre förutsättningar Interaktion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Rutiner    * Kunskap * Patientens  

* Tidsfördelning  * Kontroll delaktighet 

* Kontakt med andra  * Information och 

vårdgivare och/ eller kommunikation 

 professioner 

 

Figur 1. Kategorier och subkategorier utifrån sjuksköterskors beskrivning av 

diabetesvården. 

 

3.1 Yttre förutsättningar  

 

Kategorin yttre förutsättningar framkom ur subkategorierna rutiner, tidsfördelning och 

kontakt med andra vårdgivare och/ eller professioner. Här beskrivs de delar ur 

sjuksköterskornas arbete i form av olika rutiner, hur tiden fördelas och kontakten med 

andra professioner inom yrket.  
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3.1.1 Rutiner 

Resultatet av föreliggande studie visade många olika svar på hur rutinerna fungerade på 

olika avdelningar inom medicin. Det visade sig tydligt att det inte finns någon vetskap 

om några skrivna rutiner på avdelningarna kring diabetesvård, vilket vissa av 

sjuksköterskorna upplevde saknad av. Några sjuksköterskor ansåg att med skrivna 

rutiner skulle inget riskeras att falla bort, alla skulle göra likadant. Det skulle underlätta 

och göra vården bättre. Fokus på diabetes tenderade till att försvinna vilket någon 

upplevde att det gjorde utan rutiner. De flesta sjuksköterskorna beskrev att blodsocker 

kontrollerades regelbundet men att rutiner saknades.   

 

”… jag vet inte vi har inte rutin så fast vi har ju ändå rutin. Ja, så kanske jag skulle 

säga. För vi gör ju ändå samma sak.” (3)  

 

Trots detta fungerar ändå arbetet bra enligt sjuksköterskornas beskrivningar genom att 

de följer blodsocker, ger insulin samt speciell diabeteskost till dessa patienter. 

Osäkerhet beskrivs just på grund av att sköterskorna inte har någonting skrivet att stötta 

sig på inom diabetesvården. Några påpekar svårigheter i detta främst när det gäller 

vikarier. Det är inte alltid det uppmärksammas vilka som är diabetespatienter och inte, 

vilket kan ställa till problem vid situationer runt kosten. Det blev lätt att de missade 

vilken kost patienten borde ha och när patienten skulle ha sondmat, eftersom de inte 

uppmärksammade om patienten var diabetiker eller inte. Någon sjuksköterska ansåg att 

det skulle vara bra med en checklista, men hon trodde inte att tiden skulle finnas till det, 

eftersom sköterskorna allmänt upplevde tidsbrist. 

 

 

3.1.2 Tidsfördelning 

Sjuksköterskorna upplevde att det fanns för lite tid för att kunna uppdatera sin kunskap 

och läsa in sig på patienternas sjukdomar.  Det upplevde även att det är många 

arbetsuppgifter kring en patient med diabetes och därav blev det svårt att hinna med allt, 

så som blodsockerkontroller och insulingivning. Några önskade att det borde finnas mer 

tid åt diabetes då de är en betydande sjukdom, och genom detta även kunna göra med 

för patienterna.  

 

”Men det finns inte den tiden till att sätta sig ner i lugn och ro och läsa om varje 

patients individuella sjukdomar i bakgrunden.” (1) 
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3.1.3 Kontakt med andra vårdgivare och/eller professioner  

Intervjuerna visade en tydlig sammankoppling mellan olika vårdgivare i form av 

diabetessköterska, läkare och kollegor sinsemellan. När sjuksköterskorna på 

avdelningarna upplevde en osäkerhet och kunskapsbrist tog de ofta kontakt med 

diabetessköterskan på respektive sjukhus för att konsultera och få vägledning. Detta 

upplevdes som ett positivt stöd där sjuksköterskan kände sig trygg i vårdandet. Vissa 

kontaktade även avdelningens läkare när olika funderingar uppstod.  Många gånger 

rådfrågade personalen varandra för att få stöd och hjälp. I och med detta kände 

sjuksköterskorna en stor trygghet då kontakten med diabetessköterskan beskrevs som 

lättillgänglig och mycket god.  

 

”Dom svarar alltid eller så ringer dom upp och dom skriver liksom ordinerar till mig, 

åsså skriver dom alltid en anteckning själva och så får våra läkare ordinera i 

medicinlistan sen. Och dom kommer hit och dom följer upp patienten så jag tycker att 

de funkar jättebra.” (2) 

 

3.2 Inre förutsättningar 

 

Denna kategori framkom ur subkategorierna kunskap och kontroll. I den här delen 

beskrivs sjuksköterskornas syn och upplevelse kring kunskap, samt sjuksköterskornas 

känslor ur olika vårdtillfällen.  

 

3.2.1 Kunskap 

Författarna ställde frågan om sjuksköterskorna ansåg sig ha tillräcklig kunskap för de 

arbetsuppgifter som krävs vid vårdandet av diabetespatienter. Svaren varierade en del 

men större delen av respondenterna ansågs sig ha bristande kunskap eller skulle vilja 

veta mer. Då diabetes generellt upplevdes som komplicerat kändes kunskapen 

bristfällig, framför allt när det gällde insulinhantering. Exempel på svårigheter kring 

detta beskrev vissa sjuksköterskor var då de måste avgöra hur mycket insulin patienten 

skall få vid vissa tillstånd, exempelvis om de inte äter eller om de legat högt eller lågt 

för länge i blodsockret. Vissa svarade på frågan med att deras kunskap kändes tillräcklig 

och hanterbar.  

 

”Det här med insulin är ju ganska stort och omfattande. Och det är svårt att avgöra 

vissa gånger hur mycket man vågar ge och om dom inte äter och allt det här.” (8) 
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Alla respondenterna var enbart grundutbildade från sjuksköterskeprogrammet inom 

området och en bredare utbildning saknades. Några uttryckte att beroende på vilken 

sorts avdelning du arbetar på får du ökad kompetens inom just det området. Erfarenheter 

inom yrket tycktes också ha betydelse för omvårdnaden då de som arbetat längre har 

mer kunskap inom diabetesvården än de som är nya inom yrkesprofessionen.  

 

”…ju äldre man är eller desto fler år man jobbar desto mer säker blir man eller desto 

mer fler referenser får man i sin egna kunskapsbank så man vet,” (4)  

 

 

3.2.2 Kontroll 

Författarna ställde frågan om de kunde beskriva ett bra vårdtillfälle. Det 

sjuksköterskorna berättade var att det rådde delade uppfattningar om vad ett bra 

vårdtillfälle respektive mindre bra vårdtillfälle innebar. Svar som framkommit är först 

och främst att det är svårt att konkret beskriva ett bra vårdtillfälle. Det sjuksköterskorna 

anser vara ett bra vårdtillfälle utifrån deras arbete är då det haft kontroll på blodsockret 

och hjälpt patienten med deras problem. Att de observerar patienterna och är 

uppmärksam på att se nya saker. Någon beskrev ett bra vårdtillfälle när det fanns tid till 

att se över patientens behov genom att läsa på om patienten. Det mest positiva 

vårdtillfället var då patienterna kom in utan påverkan i sin diabetessjukdom.  

 

”Men ett bra vårdtillfälle är väl när man rent generellt öh, får även patienten äh med 

på tåget, att dom verkligen känner att vi verkligen har observerat det här och att vi veta 

vad det kan innebära för dig att ha diabetes så jag tror att det är bara att man, man 

integrerar med patienten helt enkelt” (6) 

 

Sjuksköterskornas beskrivning på ett mindre bra vårdtillfälle var ostabila patienter, både 

på grund av dåligt ansvar hos patienten själv, men även att personalen inte haft full 

kontroll på blodsocker. Många patienter kan ligga högt i socker för länge. Någon 

upplevde att ett mindre bra vårdtillfälle var när patienten blir utskriven och 

sjuksköterskan känner en osäkerhet om patienten kommer klara sin diabetes hemma 

eller inte, och att sjuksköterskan har känslan av att patienten kommer återkomma inom 

kort med vidare problem. De upplevde även att det fanns vissa patienter som inte hade 

någon kontakt med diabetessköterska och att det fanns brister i uppföljningen av 

sjukdomen vid primärvården.  
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3.3 Interaktion 

 

Genom subkategorierna patientens delaktighet och information och kommunikation 

framkom denna kategori, interaktion. Här beskrivs samarbetet mellan sjuksköterskorna 

och patienter både i form av delaktigheten, och även genom kommunikationen.  

 

3.3.1 Patientens delaktighet 

Studien visar att de patienter som inger förståelse, ansvar och har kunskap om sin 

diabetes, ofta yngre människor, är delaktig i vården på ett helt annat sätt. Det beskriver 

respondenterna mycket positivt då de upplever att vårdtillfället blir bättre. Samt att 

patienterna själv har ordinationer och insulin med sig redan vid ankomst till sjukhuset 

Äldre patienter som blir inlagd sköter sällan sin diabetes själv, vilket kan tyda på 

bristande förståelse och ansvar hos patienten. Genom att erbjuda patienten att själv dra 

upp insulin och sticka sig själv menar någon sjuksköterska är ett bra sätt till att få 

patienten delaktig i vården. Någon sköterska beskrev dock att de ofta tar över vården 

helt och hållet från patienten under vistelsen på avdelningen.  

 

”Ja det är väl, jag tror att det har mycket med att göra att saker och ting rullar väldigt 

mycket på vad det är för ändå å asså ja, för det så mycket på att det är väldigt mycket 

viktigare för patienten än oss, För oss är det ju bara ett läkemedel bland alla andra 

men för patienten så är det mycket mer än bara ett läkemedel.” (7) 

 

 

3.3.2 Information och kommunikation 

Studien visar att patientens delaktighet och information/ kommunikation går hand i 

hand då några sjuksköterskor beskriver att delge information och kommunicera med 

patienten gör att man får ett samarbete mellan patienten och sjuksköterska, vilket de 

menar på kan leda till bättre vård. Genom att patienten är delaktig upplevdes det lättare 

till att få en diskussion med patienten kring sjukdomen.  

 

”…så jag tror att det är bara att man man integrerar med patienten helt enkelt. Det är 

verkligen jätte viktigt. Att prata med dom, att man för en diskussion hela tiden.” (6)  
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4. Diskussion 

 

4.1 Huvudresultat 

 

I föreliggande studie framkom det att skrivna rutiner kring diabetesvården saknades på 

samtliga avdelningar. Några av respondenterna menar på att vården skulle kunna bli 

bättre med en skriven rutin då all personal skulle göra likadant. Alla respondenterna 

upplevde ändå att diabetesvården fungerade bra trots att skrivna rutiner saknades. Dock 

upplevde vissa en kunskapslucka just kring diabetes och framför allt insulinhantering 

och dess verkan. Detta kompenserades med kontakt med diabetessköterska och läkare 

för vidare rådgivning då avdelningarnas sjuksköterskor kände sig osäker. Ett samarbete 

som upplevdes mycket positiv. Sjuksköterskorna fick beskriva ett bra och ett mindre bra 

vårdtillfälle. Där framkom kontroll som en viktig del. Hade sjuksköterskorna kontroll 

över patienten och dess blodsockervärden upplevdes det bra, och då sjuksköterskorna 

saknade den kontrollen upplevdes som mindre bra vårdtillfälle. Sjuksköterskorna 

upplevde kontroll över blodsockret som en viktig del i vården, samt patienternas 

delaktighet, förståelse och kunskap kring sin sjukdom.  

 

4.2 Resultatdiskussion 

 

I föreliggande studie framkom det att det inte fanns några rutiner nedskrivna angående 

vårdandet av diabetespatienter på de olika avdelningarna. Vissa svarade tydligt att det 

inte fanns några tydliga skrivna rutiner medan andra inte visste om det fanns på 

avdelningen. Trots detta upplevde de flesta sjuksköterskorna att rutinerna fungerade bra 

runt patienterna. Även fast någon tyckte att skriva rutiner vore bra, då alla skulle göra 

likadant och att de inte skulle glömma något. På alla avdelningar fanns det rutiner, även 

fast de inte var nedskrivna eller preciserade, och att de oftast handlade om att följa 

blodsockret och ge insulin. På grund av brist på rutiner kände sjuksköterskorna en 

osäkerhet vilket kunde ställa till med problem. Socialstyrelsen har utformat nationella 

riktlinjer för diabetesvård, som stöd till sjukvårdspersonal för styrning och ledning. 

Dessa innehåller rekommendationer om bland annat levnadsvanor, glukoskontroll, 

omvårdnad och förebyggande av komplikationer (Socialstyrelsen 2010).  
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Överlag upplevde sjuksköterskorna att tiden för att läsa på kring patienterna och 

uppdatera sin kunskap inte fanns. Arbetsuppgifterna runt en diabetespatient kräver 

mycket tid vilket ledde till att det var svårt att hinna med allt på avdelningen. Något som 

patienter i studien av Richards et al. (2006) även upplevde var att tid och kontinuitet i 

vården borde förbättras, då de upplevde att det fanns brister inom dessa 

områden. Hinder för samverkan mellan patienter och sjuksköterskor beskrivs i en studie 

av Flood (2009) kan vara tidsbrist, mycket patienter och patienter som inte följer sina 

behandlingsrekommendationer. Vilket även framkom i föreliggande studie där 

sjuksköterskorna beskrev att de har mycket att göra så de är inte alltid de hinner med. 

Framför allt när patienterna inte själv är insatt i sin sjukdom 

En viktig faktor i diabetesvården visade sig vara kontakt med andra vårdgivare i form av 

diabetessköterskor, läkare och kollegor. I studien av Annersten et al. (2006) uttryckte 

större delen av sjuksköterskorna att samverkan mellan slutenavdelningarna och andra 

vårdgivare var viktig och att deras roll i undervisningen av patienter på en allmän 

vårdavdelning var av stor betydelse. Upplevde sjuksköterskorna i föreliggande studie en 

osäkerhet eller kunskapsbrist tog de ofta kontakt med andra vårdgivare med mer 

kunskap om diabetes, för att få stöd och råd i vården och behandlingen. Denna kontakt 

upplevdes som positiv och bidrog till att sjuksköterskorna kände sig trygga. Kontakten 

med andra vårdgivare beskrevs som lättillgänglig och mycket god. Vilket kan bidra till 

en bättre vård då de i studien av Edwall et al. (2008) belyser att patienter med diabetes 

påpekade att regelbunden kontakt med diabetessköterskan var nödvändig för att få 

kunskap, för när de förstod sin sjukdom kunde de vara oberoende och hantera den. Det 

gav en känsla av trygghet.  

Större delen av sjuksköterskorna upplevde att deras kunskap runt diabetes var bristande 

och att de skulle vilja vet mer om sjukdomen då den upplevdes som komplicerad. 

Framför allt gällande insulinhantering. Detta stämmer överens med Siminerio´s et al. 

(2007) studie där sjuksköterskorna säger att mer kunskap är nödvändigt för att förbättra 

vården. I föreliggande studie beskrevs att när patienten till exempel legat högt eller lågt 

för länge eller om de inte åt som de skulle, så var det svårt att veta hur mycket insulin 

de skulle ge patienten. Andra upplevde deras kunskap som tillräcklig. Författarna drar 

slutsatsen att om sjuksköterskan inte har tillräcklig med kunskap kan man inte heller 

utbilda patienterna i deras sjukdom vilket kan leda till en mindre bra vård.  Alla 

respondenterna hade endast en grundutbildning från sjuksköterskeprogrammet och  
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ingen vidare utbildning inom diabetes. Beroende på vilken avdelning de arbetade på gav 

ökad kompetens inom det området. De beskrev att de erfarenheter de hade inom yrket 

hade betydelse för den omvårdnad de gav då de som arbetat längre har mer kunskap om 

diabetes än de som är nya inom yrket. Patienter med diabetes som blir inlagda på 

sjukhus har ofta en längre vårdtid och lider mer av komplikationer än patienter utan 

diabetes (Brooks et al. 2011).  

Frågan om vad ett bra vårdtillfälle innebar svarade respondenterna olika. De flesta 

upplevde de svårt att förklara vad ett bra vårdtillfälle innebär och hur det bör vara. Det 

de ansåg vara bra var när de haft koll på blodsockret och har lyckats hjälpt patienten 

med deras problem. Att de observerat och varit uppmärksamma på nya saker, samt även 

att kunna ge tid för att se över patientens individuella behov och läsa på om patienten. 

Det mest optimala vårdtillfället beskrevs vara när patienten kommer in på avdelningen 

opåverkad av sin diabetes. Vilket leder till att respondenternas beskrivning av att ett 

mindre bra vårdtillfälle var när patienterna var tvärt om, när de var ostabila, både på 

grund av dåligt ansvar av patienterna men även att personalen inte haft tillräcklig koll på 

blodsockret. Någon beskrev att det var mindre bra när patienterna blev utskrivna och 

sjuksköterskan kände en osäkerhet om patienten kommer klara hantera sin diabetes i 

hemmet och att sjuksköterskan har känslan av att patienten snart kommer komma 

tillbaka med vidare problem. Det upplevdes även att det fanns patienter som tas inte 

hade någon kontakt med diabetessköterskan och att de brast i uppföljningen vid 

primärvården. I en studie av Mutea och Baker (2008) påvisas det att den kvalité på 

diabetesvård som erbjuds på sjukhus begränsas av otillräckliga resurser, sjukhusmiljön 

och patienters förnekelse och att det stöd som finns för patienter med diabetes finns 

utanför sjukhuset. 

I studien av Edwall et al. (2008) belyses de att patienter med diabetes påpekade att 

regelbunden kontakt med diabetessköterskan var nödvändig för att få kunskap, för när 

de förstod sin sjukdom kunde de vara oberoende och hantera den. Det gav en känsla av 

trygghet.    

Det visade sig att de patienter som visar förståelse, tar ansvar och har kunskap om sin 

sjukdom är delaktiga i vården på ett helt annat sätt, dessa patienter var ofta unga. 

Respondenterna upplevde att dessa patienter var att önska då vårdtillfället blev bättre. 

Det var även till fördel om patienterna vid inskrivning, hade ordinationer och insulin 

med sig självs vid inskrivning på avdelningen. De äldre patienterna skötte sällan sin  
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diabetes själva vilket kan tyda på bristande förståelse och ansvar hos patienten. I studien 

av Yen et al. (2011) lyfter de fram att om man utbildar patienter om deras sjukdom och 

behandling får de mer kännedom och kunskap vilket bidrar till förtroende och att de blir 

bekväma med sitt tillstånd.    

Ett bra sätt att få patienten delaktig i vården var att be de att själva dra upp insulin och 

sticka sig själv. Någon av respondenterna beskrev dock att de ofta tog över vården helt 

och hållet under vistelsen på avdelningen.  

Det visade sig att patientens delaktighet och information/kommunikation går hand i 

hand då några av respondenterna beskriver att informera och kommunicera med 

patienterna leder till ett samarbeta som kan bidra till en bättre vård. I studien av Rhodes 

och Nocon (2003) framhäver även de att kommunikation är grunden till en bra vård och 

att tyngdpunkten bör ligga på att lyssna till patientens behov och att utforma 

behandlingen så patienten känner sig tillfredställd. De gemensamma var även att 

sjuksköterskorna koncentrerade sig på de grundläggande fysiska uppgifterna, gav enkla 

instruktioner men att förklingarna var bristfällande och att de inte uppmuntrade 

patienten att ställa frågor.  Att få patienten delaktig gjorde att det upplevdes lättare att 

föra en diskussion kring sjukdomen med patienten. Enligt Flood (2009) är ett samarbete 

mellan sjuksköterskor och patienter viktigt för att hjälpa patienten att upptäcka 

eventuella komplikationer och även sätta in rätt åtgärder till patienterna.    

 

4.3 Metoddiskussion 

I föreliggande studie valde författarna att genomföra intervjuer för att få fram 

sjuksköterskornas objektiva syn och åsikter på studiens syfte. En litteraturstudie hade 

inte kunnat användas då det fanns begränsat med studier gjorda på det valda området. 

Hade föreliggande studie genomförts på kvantitativt sätt eller med enkäter hade svaren 

kanske inte blivit på samma sätt då författarna kunde hjälpa sjuksköterskorna att förstå 

frågorna. Under intervjun hade författarna även chansen att ställa följdfrågor och be 

sjuksköterskorna att utveckla svaren vilken inte hade varit möjligt vid en kvantitativ 

design.   

Begreppen validitet och reliabilitet, som kan jämföras med tillförlitlighet 

(trustworthiness) i en kvalitativ studie. Trovärdighet (credability), överförbarhet  
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(transferability) och pålitlighet (dependability) var begreppen som användes i studien 

för att stärka studiens validitet och reliabilitet (Graneheim & Lundman 2004). 

Undersökningsgruppens könsfördelning var 100 % kvinnor. Det hade varit intressant 

om könsfördelningen sett annorlunda ut, för att se om det var någon skillnad mellan hur 

män och kvinnor beskriver vårdandet av diabetes patienter. Författarna använde sig av 

bekvämlighetsurval och kunde därför inte påverka könsfördelningen i studien. Fördelen 

med denna urvalsmetod är att det är enkelt, och inte särskilt tidskrävande. Nackdelen är 

risken för att urvalet inte blir representativt, de som väljer att delta kan ha många 

gemensamma drag som inte kan spegla populationen. Bekvämlighetsurval kan minska 

studiens trovärdighet eftersom deltagarna anmält sitt intresse för studien själv och inte 

är obekväm med att dela med sig av sina åsikter (Hartman 1998).  

De sjuksköterskor som deltog i föreliggande studie hade varit legitimerad sjuksköterska 

mellan ett år och tio års tid. Detta såg författarna som att det förstärkte trovärdigheten då 

chansen för att ha träffat den aktuella patientkategorin var stor. 

Antal intervjuer som genomfördes var nio stycken vilket författarna ansåg var ett 

tillräckligt antal för att svara på studiens syfte. Deltagarna fick själva välja platsen för 

intervjuns genomförande. Samtliga intervjuer genomfördes på sjuksköterskornas 

arbetsplats vilket visade sig var att föredra då sjuksköterskorna kändes sig trygga och 

inte var i en utsatt position. Dock gjordes intervjuerna under arbetstid vilket kan ha 

betydelse på svaren då de kände sig stressade att återgå till arbetet. Tydligt beskriven 

undersökningsgrupp och urvalsprocess ökar studiens överförbarhet.  

Författarna delade upp intervjuerna så de genomförde hälften var. De valde att göra det 

för att respondenten inte skulle känna sig i underläge, detta kan dock ha påverkat 

resultatet då frågorna kan ha ställts på olika sätt (Trost 2005).  

Intervjuerna spelades in vilket kan ha påverkat sjuksköterskornas svar på frågorna. 

Författarna ansåg att ljudupptagningen höjde studiens trovärdighet då inget kunde tolkas 

utan transkriberas ordagrant. Det gav även författarna chansen att koncentrera sig på 

svarens innehåll och kunde ställa adekvata följdfrågor (Trost 2005). 

Ljudupptagningarna gjorde med författarnas mobiltelefon och mp3 spelare vilket kan ha 

påverkat studien då ljudkvalitén kunde vara bristande. Ljudkvalitén testades innan 

intervjuerna genomfördes och visade på god kvalité, vilket höjer studiens pålitlighet.   
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Innan intervjuerna skickades ett missivbrev till vårdenhetschefen som delgav de 

sjuksköterskor som skulle ingå i studien brevet. Där stod all information om studien och 

dess genomförande. Under intervjutillfället informerades sjuksköterskorna igen 

muntligt om studien igen för att förtydliga var det innebar att delta. Författarna sände 

inte ut intervjuguiden innan intervjun för de ville ha sjuksköterskornas direkta svar på 

frågan som ställdes. Hade de sett intervjuguiden tidigare hade respondenterna hunnit 

fundera och förbereda sig vilket kunde ha resulterat i att svaren blivit längre och att om 

betänketiden var för lång kunde de ha hunnit blivit nervösa och inte svarat med egna 

ord. Detta stärker pålitligheten, då alla respondenter fick svara på samma frågor under 

samma förutsättningar.  

De etiska problem som kan uppstå tycker författarna att de har tagit ställning till då de 

presenterar det insamlade materialet från intervjuerna anonymt och att all data 

förvarades på en säker plats, samt att ljudupptagningarna och transkriberingarna 

kommer att förstöras efter att arbetet godkänts. Sjuksköterskorna hade även chansen att 

lämna studien när som helst utan någon förklaring. 

Trovärdighet beskrivs enligt Graneheim och Lundman (2004) om hur väl 

överensstämmelsen är mellan studiens fokus, val av kontext, deltagare samt 

datainsamlingsmetod. Trovärdigheten i studien stärktes genom att urvalsgruppen hade 

olika lång yrkeserfarenhet samt att respondenterna kom från olika avdelningar, för att få 

svar ur olika perspektiv. 

Före insamlingen av materialet, genomförde författarna varsin pilotintervju med 

personal från två olika allmänna medicinavdelningar för att testa intervjuguidens 

utformande och för att få känna hur det är att göra en intervju. Detta stärker studiens 

trovärdighet. Författarna hade under hela analysprocessen kontakt med berörd 

handledare för att få innehållet bedömt vilket stärker studiens trovärdighet. De 

sjuksköterskor som deltog i föreliggande studie hade varit legitimerad sjuksköterska 

mellan ett år och tio års tid. Detta såg författarna som en sak om förstärkte 

trovärdigheten då chansen för att ha träffat den aktuella patientkategorin var stor. 

Intervjuerna spelades in vilket kan ha påverkat sjuksköterskornas svar på frågorna. 

Författarna ansåg att ljudupptagningen höjde studiens trovärdighet då inget kunde tolkas 

utan transkriberades ordagrant. Det gav även författarna chansen att koncentrera sig på 

svarens innehåll och kunde ställa adekvata följdfrågor (Trost 2005).  
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Den valda analysmetoden enligt Graneheim och Lundman (2004) tycker författarna är 

en bra metod det insamlade materialet gjordes hanterbart och hjälpte till att få ut de 

viktiga delarna. Det i sin tur underlättade bearbetningen och kategoriseringen. Denna 

systematiska bearbetning av materialet ökar studiens trovärdighet. Intervjuerna lästes 

igenom upprepade gånger för ta ut citat vilket stryker analysen av materialet.  

Författarna tror att studien har en god överförbarhet, det vill säga att det går att upprepas 

av andra genom den design, metod och tillvägagångssätt som användes. Dock är urvalet 

negativt för överförbarheten då författarna gjorde ett bekvämlighetsurval.   

 

4.4 Allmän diskussion 

Studien har betydelse för alla vårdgivare som kommer i kontakt med diabetes vården. 

Anledningen till att göra denna studie var för att få sjuksköterskornas beskrivning och 

syn på diabetesvården på allmänna vårdavdelningar. Föreliggande studiens syfte blev 

besvarat utifrån den intervjuguide författarna använde sig av. Det visade sig att de 

tyckte att vården fungerade väl, men att när de fick tid under intervjun att reflektera över 

det framkom det genom frågorna att det saknades rutiner angående vårdandet av 

diabetespatienter och att vissa av sjuksköterskorna upplevde att det skulle behövas 

nedskriva rutiner för att ge en bra vård. Det fanns även bristande kunskap hos några av 

sjuksköterskorna, de tyckte inte kunskapen räckte till och att de ville ha ytterligare 

kunskap kring sjukdomen och dess behandling. Trots dessa upptäckter så upplevde de 

att vården fungerade väl och det tack vare att sjuksköterskorna hade god kontakt med 

andra vårdgivare så som diabetessjuksköterskor, som är specialiserade på diabetes, 

läkare och kollegor. Mellan dessa professioner utbyttes kunskap och information vilket 

upplevdes som en trygghet i vårdandet . Författarna tycker att ovanstående studie ger 

ytterligare grund till att mer kunskap inom området det behövs för att kunde möta dessa 

patienter och för att kunna ger en patient säker vård.   

Eftersom det tycks finnas områden inom diabetesvården på allmänna vårdavdelningar 

som kan förbättras skulle det vara av intresse med vidare forskning.   
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4.5 Slutsats 

 

Slutsatsen av föreliggande studie visade på att diabetesvården fungerade bra, trots 

brister. Både på grund av bristande rutiner och en känsla av otillräcklig kunskap 

upplevdes en osäkerhet hos sjuksköterskorna. I och med att kunskapen ansågs 

otillräcklig innebar kontakten med diabetessköterskan som en viktig funktion, vilket 

visade sig vara en positiv och lugnande upplevelse hos respondenterna. Bristande tid var 

påtalat då sjuksköterskorna tyckte att tiden var knapp till att läsa in sig på patienternas 

sjukdomar, samt till att uppdatera sin kunskap. Skrivna rutiner saknades men arbetet 

fortsatte ändå på samma sätt som de gjort tidigare.  
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