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Sammanfattning  

Bakgrund Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom med stigande prevalens i hela världen. 

Genomförandet av livsstilsförändringar utgör en viktig del av diabetes behandling. 

Distriktssköterskor i primärvården har en central roll att stödja och vägleda diabetiker 

genom rådgivning för att kunna etablera livsstilsförändringar samt att upprätthålla för 

att förhindra diabetes sena komplikationer. Syftet var att beskriva distriktssköterskans 

erfarenheter och reflektioner av typ 2 diabetespatienters följsamhet till 

distriktssköterskansråd avseende livsstilsförändringar. Syftet var även att beskriva 

distriktssköterskans erfarenheter och reflektioner av följsamhetens bidragande och 

hindrande aspekter. Metod En beskrivande design med kvalitativ ansats användes. Åtta 

distriktssköterskor från sju hälsocentraler intervjuades. Semistrukturerade intervjuer 

utfördes som sedan analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade att 

följsamheten varierar och påverkas av olika inflytelserika faktorer. Faktorer såsom 

patientens motivation och sjukdomsinsikt, andra samtidiga kroppsliga och psykiska 

sjukdomar, språksvårigheter och kulturella skillnader har antingen bidragande eller 

hindrande effekter på följsamheten. Distriktssköterskor uppgav att de använde olika 

strategier som till exempel att motivera till små förändringar i början, etablering av 

ömsesidig kommunikation och bekräftande relation och att ge individanpassade 

livsstilsråd, för att förbättra patientens följsamhet. Att genomföra grupputbildningar, 

involvering av diabetikers familj och tillgång till mer resurser ansågs som områdena 

som kunde förbättras för att öka följsamheten hos diabetiker. Slutsats: Följsamheten till 

livsstilsråd var varierande vilket påverkades positivt eller negativt av olika faktorer 

såsom individens egenskaper, motivation, sjukdomsinsikt, språksvårigheter och 

kulturella skillnader. Diabetessköterskor använde strategier som gynnade diabetikers 

följsamhet till livsstilsråd. Grupputbildningar, involvering av familjen och tillgång till 

mer resurser är områdena som behöver utvecklas.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, distriktssköterska, följsamhet, 

livsstilsrekommendationer. 

 

 
 
 
 
 



 

 

Abstract 

Background: Diabetes type 2 is a chronic disease with rising prevalence worldwide. 

The implementation of lifestyle changes is an important part of diabetes treatment. 

Nurses in primary care have a central role to support and guide diabetics for starting and 

retaining lifestyle changes to prevent later diabetes complications. Aim: The purpose of 

this study was to describe the primer care nurse’s experiences regarding the type 2 

diabetes patients’ compliance to their advice regarding lifestyle changes. The aim was 

also to describe the primary care nurse’s experiences and reflections of contributing and 

hindering factors of compliance. Method: A descriptive design with a qualitative 

approach is used in this study. Eight diabetes nurses from seven health centers were 

interviewed. Semi-structured interviews conducted and data analyzed by qualitative 

content analysis method. Results: The emerged theme from the result was that 

compliance varies and is affected by different influential factors. Factors such as 

patients’ motivation and understanding of illness, other simultaneous physical and 

mental disorders, language difficulties and cultural differences have either contributing 

or hindering effects on compliance. Primary care nurses reported that they used 

different strategies, such as justifying the small changes at the beginning, establishing of 

mutual communication and confirmative relationship and give personalized lifestyle 

advice to improve patient compliance. According to interviews the items that could be 

improved are arrangements for group therapy sessions, active involvement of the family 

members in diabetes care, and assigning more resources to approach the desired goals. 

Conclusion: Compliance to lifestyle advice is a variable affected positively or 

negatively by various factors such as the individual characteristic, motivation, self-

awareness, language difficulties and cultural differences. Diabetes nurses use strategies 

which improve compliance of diabetics to their lifestyle advice. Group Training, the 

involvement of the family and access to more resources are areas that need to be 

developed. 

 

Keywords: Primary health care nurse, diabetes mellitus type 2, lifestyle 
recommendations, compliance. 
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Introduktion 

Diabetes mellitus räknas som en folksjukdom (Alvarsson et al. 2013). Enligt WHO 

(2012) beräknas det vara nära 350 miljoner individer som har diabetes i världen.  Nära 

350,000 personer lider av diabetes i Sverige av vilka 85-90% har diabetes typ 2 och 

genomsnittsåldern för diabetesdiagnos har sjunkit (Socialstyrelsen 2009). Alvarsson et 

al. (2013) har påpekat att den stigande prevalensen av diabetes typ 2 i världen är 

relaterad till övervikt och fysiskt inaktivitet som blivit en allt vanligare företeelse. 

Diabetes typ 2 kan hanteras med hjälp av livsstilsförändringar i form av ökad fysiskt 

aktivitet och koständringar (Socialstyrelsen 2009). Genomförandet av livsförändringar 

vid diabetes typ 2 kräver individens eget ansvar för sin egenvård och detta är en 

utmaning för diabetes patienter (Jallinoja et al. 2007). Distriktssköterskor i 

primärvården kan underläta hantering av livsstilsförändringar i vardagen för diabetes 

patienter genom rådgivning och patientutbildning (Sörman 2012). WHO (2003) 

rapporterade att patienternas bristande följsamhet till livsstilsförändringar och egenvård 

vid kroniska sjukdomar inklusive diabetes typ 2 är ett betydande problem i världen 

vilket leder till utveckling av ohälsa och förhöjda sjukvårdskostnader. 

Diabetes mellitus typ 2   

Enligt Berne och Fritz (2014) är diabetes typ 2 en kronisk sjukdom som kännetecknas 

av minskad känslighet för insulin i cellerna och vävnaderna eller insulinresistens som 

gradvis med tiden leder till nedsatt produktion av insulin. Insulin är ett hormon som 

produceras i betaceller i bukspottkörteln och har en blodglukossänkande effekt. 

Insulinresistensen orsakas av det minskade glukosupptaget i skelettmuskulaturen samt 

den ökade produktionen av glukos i levern (Berne & Fritz 2014). Insulinresistensen ger 

upphov till höga nivåer av blodsocker som i sin tur orsakar rubbningar i 

ämnesomsättningen. Detta bidrar till förekomsten av andra hälsoproblem såsom förhöjt 

blodtryck, höga nivåer av blodfetter och övervikt vilket kallas för metabola syndrom 

(Socialstyrelsen 2011, Nyström & Nilsson 2012). Diabetes typ 2 framträder från 

medelåldern och högre upp i åldrarna och risken att drabbas av diabetes ökar med 

stigande ålder och förekommer ofta på grund av en samverkan mellan ärftliga- och 

miljöfaktorer (Socialstyrelsen 2010). Kalchiem-Dekel et al. (2015) beskriver att 

prevalensen av diabetes hos en grupp av människor som migrerat från ett område med 

låg förekomst av diabetes till ett annat område med hög diabetes förekomst hade ökat 

till samma prevalens i den miljö de har migrerat till under 20 år. Detta innebär att 
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incidensen av diabetes typ 2 mest påverkas av miljörelaterade faktorer såsom fysiskt 

aktivitet och kostvanor. Att ständigt ha höga nivåer av blodsocker orsakar en negativ 

påverkan på både små- och stora blodkärlsystem samt nerver vilket i sin tur leder till 

stora risker att utveckla mikro- och makrovaskulära komplikationer. Mikrovaskulära 

komplikationer sker i form av skador på ögonbottnar, njurar och nerver (Ericson & 

Ericson 2012). Makrovaskulära komplikationer ses i form ateroskleros eller 

åderförkalkning som är den vanligaste riskfaktoren till hjärtinfarkt och stroke, vilka är 

den främsta dödsorsakerna bland patienter med diabetes (Deedwanja & Srikanth 2008, 

Socialstyrelsen 2009).  Individer med diabetes löper två till tre gånger större risk att 

utveckla hjärt- och kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, jämfört med en frisk individ i 

samma ålder (Almdal et al. 2004, Socialstyrelsen 2009).  En annan studie från norra 

Sverige av Eliasson et al. (2003) har visat att kvinnor med diabetes har fem gånger 

högre risk att drabbas av en första hjärtinfarkt än kvinnor utan diabetes. 

Åderförkalkningen i de stora blodkärlen leder också till nedsatt cirkulation i benen 

vilket i kombination med nervskador orsakar svårläkta sår i fötterna hos personer med 

diabetes och kan leda till amputationer (Socialstyrelsen 2010). Agardh et al. (2005) 

anger att den förväntade överlevnadsåldern har en minskning med 5- 10 år bland 

diabetes patienter i medelålder. 

Diagnosen diabetes ställs med hjälp av antingen mätning av fasteblodsocker eller 

mätning av blodsocker två timmar efter oralglukostoleranstest (OGTT) där 75 gram 

glukos intas. Om blodsockervärde ligger under 6,1 mmol/l räknas det som ett 

normalvärde. Vid fasteblodglukos mellan 6,1–6,9 mmol/l rekommenderas att ett OGTT 

göras (Lindholm 2009). Diabetes diagnos kan ställas vid befinnande av minst två 

fasteglukosvärde på eller mer än 7 mmol/l eller ett blodsocker på eller mer än 11,1 två 

timmar efter OGTT (Lindholm 2009). Ett annat prov som kan användas för att ställa 

diabetesdiagnos är HbA1c eller glykosilerat hemoglobin vilket mäter blodglukosvärde 

under de senaste 6-8 veckorna. Om HbA1c värden vid två skilda tillfällen ligger på eller 

över 48 mmol/mol då kan diabetes diagnos ställas (Diabeteshandboken 2015).  

Shultz et al. (2001) och Diabetesförbundet (2013) beskriver att kost och motion utgör 

behandlingsbasen vid diabetes typ 2. Vid otillräcklig blodsockersänkande effekt av 

livsstilsförändringar bör behandling börjas med blodsockerminskande mediciner i form 

av tabletter eller insulin (Diabetesförbundet 2013). 
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Livsstilsförändring 

Livsstil definieras som ett beteendemönster som utförs av individen inom vissa ramar 

och består under en längre period. Livsstilsmönster är individuellt och har sina rötter i 

individens personlighet och mentalitet.  De värderingar, valmöjligheter samt 

begränsningar som personen står inför formar individens livsstilmönster (Jahren 

Kristoffersen 2005).  Varje persons livsstilmönster påverkas också av andra faktorer 

såsom etniska bakgrund, kulturella förhållande, familjesituation, arbete och stress 

(Ringsberg 2014). Diabetessjukdom påverkas positiv eller negativ av den livsstil som 

individen har. Att ha ohälsosamma levnadsvanor såsom ohälsosam kost, fysisk 

inaktivitet, övervikt och stress bidrar till både uppkomsten av diabetes och sjukdomens 

komplikationer, speciellt hjärt- och kärlkomplikationer (Socialstyrelsen 2010). Bruce et 

al. (2005) har visat i sin studie att det finns ett starkt samband mellan ett högt BMI och 

fysisk inaktivitet och ökad risk för komplikationer bland personer med diabetes typ 2. 

Att sträva efter utförandet av en hälsofrämjande livsstil är en förutsättning för en bättre 

livskvalitet och hälsa bland diabetiker (WHO 2012). Individuellt anpassad och 

regelbunden fysisk aktivitet ökar insulinkänslighet i vävnaderna och leder till en 

sänkning av blodsocker samt förhindrar den negativa effekten av högt blodsocker på 

både små och stora kärlsystem (Henriksson & Östenson 2003, Zisser et al. 2011). 

Vessby et al. (2009) har påvisat i sin studie att medelhavskost som betyder ett 

varierande intag från växtriket, minskar insulinresistensen. Motion i form av 

promenader hos personer med diabetes typ 2 associerar till minskad dödlighet (Gregg et 

al. 2003). Att kunna bryta gamla vanor och mönster och skapa nya vanor som främjar 

hälsa i det dagliga livet är utmanande för patienten, vilket kräver undervisning av 

patienter (Sörman 2012, Swanlund et al. 2008). 

Distriktssköterskans roll inom diabetesvården 

Enligt Berne (2012) gör de flesta typ 2 diabetiker i Sverige sina regelbundna kontroller i 

primärvården där finns ett diabetesteam som vanligen består av en hus- eller 

familjeläkare som samarbetar med en diabetessköterska. Diabetessköterskan är i regel 

en distriktssköterska med en särskild formell utbildning inom diabetesvård (Berne 

2012). Diabetes diagnos innebär en utmanande förändring i personens liv och kräver 

distriktssköterskans stöd för att kunna hantera den nya situationen. Att vägleda, 

informera, ge individuellt anpassade rekommendationer och undervisningar är 

distriktssköterskans central roll för etablering av ett hälsofrämjande arbete (Ewles & 
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Simnett 2005, Socialstyrelsen 2011). Att utbilda patienten och dennes anhöriga i 

egenvård både individuellt och i grupp avseende livsstilsförändringar är en av 

distriktssköterskans viktigaste uppdrag och detta skapar möjlighet för patienten och 

närstående att bedriva en adekvat egenvård (Johansson & Wredling 2012, 

Socialstyrelsen 2011). Det är av vikt att distriktssköterskan förhör sig och utforskar 

både patientens egna erfarenheter och planer att hantera diabetes samt patientens 

förståelse av rekommendationer som ges under rådgivning. Detta bidrar till att patienten 

upprätthåller livsstilsförändringar och vidmakthåller följsamheten av egenvård i det 

dagliga livet (Hörnsten 2004, Leksell 2012). Enligt Eide och Eide (2009) är 

distriktssköterskans sociala kompetens ett betydelsefullt verktyg som gynnar skapandet 

av en ömsesidig, förtroendefull och respektfull relation med patienten där denne kan 

känna sig trygg och vågar vara öppen och ställa frågor. Ett reflekterande och frågande 

förhållningssätt samt att vara en bra lyssnare ger patienten utrymme att ta in sina 

perspektiv och motivera sina ställningstaganden. Detta skapar möjlighet för 

distriktssköterskan att bli bekant med patientens egna upplevelser och preferenser vilket 

är av betydelse i utförande av individuellt anpassad undervisning (Eide & Eide 2009). 

(Jallinoja et al. 2007, Jansink et al. 2010) har påvisat att bristande kunskap och 

färdigheter avseende rådgivning hos diabetessköterskor samt otillräcklig tid var hinder 

för att hjälpa patienter till genomförandet av en framgångsrik livsstilsförändring.  

Dorothea Orem  utformade under 1970-talet en omvårdnadteori om egenvård (Alligood 

2013). Enligt Orem (2001) utgörs teorins kärna av att öka individens förmåga att 

självständigt kunna utföra egenvårdshandlingar så långt som möjligt med hjälp av 

distriktssköterskans hälsofrämjande insatser. Orems teori om egenvård utgörs av tre 

delar och dessa är egenvård, egenvårsbrist och omvårdnadsystemet. Orem (2001) 

beskriver att egenvård är ett inlärt beteende som anses som de målinriktade handlingar 

som människan kan göra av sig själv och på sitt eget initiativ vilka skapar både fysiskt 

och psykiskt välbefinnande hos individen.  Personens egenvårdsförmåga påverkas av 

olika faktorer såsom social och kulturell bakgrund, kön, ålder, hälsa, tillgång till vård 

och hjälpmedel, familjesituation och relationer till familjen och miljö (Orem 2001). 

Egenvårdsbehov består av två begrepp som är brist på egenvård och personens 

egenvårdsresurser. Egenvårdsbrist definieras som personens oförmåga att klara sitt 

behov av egenvård som kan förekomma på grund av ett försämrat hälsotillstånd (Orem 

2001). Brist på egenvård kan också förklaras som en obalans mellan patientens 
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egenvårdskrav samt personens egenvårdskapacitet. Med egenvårds krav menas de totala 

egenvårdshandlingar som behöver utföras för att tillgodose individens egenvårdsbehov 

(Orem 2001). Orem (2001) delar egenvårdshinder i tre kategorier som är: okunskap, 

oförmåga att ta beslut och otillräcklig förmåga att utföra resultatgivande handlingar. 

Den tredje delen av teorin är omvårdnadsystemet som syftar till att täcka personens 

behov av egenvård genom att tillsätta resurser som kan åtgärda obalansen mellan 

personens egenvårdskrav och kapacitet som i sin tur kan förbättra följsamheten till 

egenvård (Orem 2001). Distriktssköterskan kan genom identifiering av patientens 

egenvårdsförmåga och egenvårdsbehov ställa ett individanpassat egenvårdskrav som 

underlättar för personen att etablera en mer framgångsrik egenvård. Det är av vikt att 

patienter med diabetes är delaktig i sin vård vilket kan uppnås genom en 

patientcentrerad problembaserad utbildning. Detta skapar möjlighet för patienten att 

känna sig delaktig i vården av sin sjukdom som i sin tur skapar en ökad 

sjukdomsförståelse hos patienten samt känsla av kontroll över sin diabetes, vilket 

minskar lidande samt förbättrar följsamheten hos patienten (Wikblad 2012).  

Följsamhet 

Agardh & Berne (2009) beskriver att följsamhet visar graden av individens 

genomförande av livsstilsförändringar och egenvård i enlighet med de 

rekommendationer som personen får av vårdpersonal. Att vara aktivt följsam till de råd 

som den diabetessjuka personen får från vårdpersonal spelar viktig roll både i 

förebyggande av sjukdomens sena komplikationer och i patientens känsla av 

välbefinnande och bättre livskvalitet (Polonsky 2002). Det räknas som personens eget 

ansvar att fullfölja rekommendationer om livsstilsförändringar och fatta beslut om sin 

egen hälsa (Jallinoja et al. 2007, Diabetesförbundet 2013). Genomförande av 

livstilförändringar och egenvård och bibehålla det vid en kronisk sjukdom som diabetes 

är en krävande process för patienten på grund av att effekten inte visar sig omedelbart. 

Med andra ord  livsstilsförändringar och egenvårdhandlingar har ett förebyggande syfte 

gällande följdkomplikationer som kan uppkomma efter 10 till 15 år vilket kan vara 

orsaken till otillräcklig motivation samt bristande förståelse för sjukdomens allvar hos 

patienten för att följa rekommendationer (Murphy & Kinmonth 1995, Hörnsten & 

Lundman 2012). Edwall et al. (2008) visade i sin studie att få planerade och 

regelbundna besök från vården för att få kontinuerligt råd och information vid 

genomförande av livsstilsförändringar bidrar till ett framgångsrikt vidmakthållande av 
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förändringar i levnadsvanor. Om den kunskapen och utbildningen som ges under 

rådgivning överensstämmer med patientens behov och önskemål leder detta till att 

patienten känner sig respekterad och bekräftad, vilket ökar förutsättningarna för 

självständig egenvård och förbättrar följsamheten (Hörnsten 2004, Wikblad 2012). 

Peyrot et al. (2005) och Park et al. (2004) har i sin studie forskat diabetikers följsamhet 

inom flera utvecklade länder vilket visade att det finns bristande följsamhet till 

livsstilsförändringar bland diabetiker. 

Albarran et al. (2006), Bhattacharya (2012), Daly et al. (2009) och Edwal et al. (2008) 

är studier som har forskat kring diabetes patienters erfarenheter och upplevelser av 

följsamhet till livsstilsförändringar. Jallinoja et al. (2007) och Booth et al. (2013) är 

studier som har forskat diabetessköterskor upplevelser och erfarenheter av typ 2 

diabetikers egen ansvar vid genomförandet av livsstilsförändringar.  

Problemformulering  

Diabetes är en kronisk sjukdom med stigande prevalens i världen som kan leda till 

många följdsjukdomar vilka uppstår på grund av personens ohälsosamma livsstil. Att 

genomföra livsstilsförändringar och hålla fast vid dem under hela sitt liv är den 

viktigaste delen av diabetesbehandling. Tidigare studier visar att det fortfarande finns 

många patienter med diabetes typ 2 som har bristande följsamhet till egenvård och 

livsstilsförändringsråd vilket kan orsaka utveckling av senkomplikationer. Detta kan i 

sin tur ge upphov till mer lidande och mindre livskvalitet för diabetes patienter samt 

höga sjukvårdskostnader. Det är därför viktigt för vårdpersonal, diabetiker och anhöriga 

att känna till hindrande och bidragande faktorer som påverkar patienternas följsamhet. 

Tidigare studier  visar att bristande kunskap och färdigheter hos diabetessköterskor 

förhindrar dem att hjälpa patienten till en framgångsrik genomförandet av 

livsstilsförändring. Tidigare studier har mest fokuserat på patienters erfarenhet och 

upplevelser av följsamhet till livsstilsförändringar. Enligt författarens kännedom finns 

fåtal studier som forskat kring distriktssköterskans erfarenheter av diabetes patienters 

följsamhet till livsstilsförändringar så det anses vara betydelsefullt att ytterligare 

forskningar görs för att få bredare kunskap kring ämnet, för att förhoppningsvis kunna 

bidra till ökad följsamhet till livsstilsråd bland diabetes patienter.  
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Syfte  

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och reflektioner av 

typ 2 diabetes patienters följsamhet till distriktssköterskansråd avseende 

livsstilsförändringar. Syftet var även att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och 

reflektioner av följsamhetens bidragande och hindrande aspekter. 

Metod 

Design 

Kvalitativ ansats med deskriptiv design har använts i föreliggande studie (Polit & Beck 
2012). 

Urvalsmetod och undersökningsgrupp 

Rekrytering av distriktssköterskor till föreliggande studie skedde via ett 

ändamålsenligturval. Detta valdes för att få tillgång till distriktssköterskor som hade 

erfarenhet att arbeta med egen mottagning av diabetes patienter. Vid ett 

ändamålsenligturval väljs informanter avsiktlig för att kunna svara på studiens syfte 

(Polit & Beck 2012). Inklusionkriterierna var att informanterna skulle vara 

distriktssköterskor som arbetar med egen mottagning för patienter med diabetes. 

Exklusionkriterier var nyanställda distriktssköterskor som har jobbat kortare än ett år 

med egen mottagning av patienter med diabetes. Rekrytering av undersökningsgruppen 

skedde från sju hälsocentraler i en region i mellersta Sverige. Hälsocentralerna var från 

både offentliga och privata hälsocentraler. Från en hälsocentral tackade två 

distriktssköterskor ja till intervju och på sex andra hälsocentraler tackade en 

distriktssköterska per hälsocentral ja till deltagandet i studien. Totalt tackade åtta av 12 

tillfrågade distriktssköterskor ja till att intervjuas. Fyra av de tillfrågade 

dibetessköterskor tackade nej på grund av tidsbrist. Samtliga informanter var kvinnor 

och distriktssköterskor och alla hade någon form av högskoleutbildning inom diabetes. 

Fortsättningsvis kommer alla deltagande distriktssköterskor benämnas 

diabetessköterskor. Informanterna var mellan 49 och 63 år, medelålder 56.12 år (SD = 

4.45). Informanterna hade arbetat med diabetespatienter med egen mottagning mellan 3 

och 18 år, medellängd 10. 62 år (SD = 4.74), för mer information se tabell 1. (Nummer 

på diabetessköterskor i tabell 1 är inte samma med diabetessköterskors nummer på citat 

under resultatdelen). 
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Tabell 1. Presentation av de deltagande diabetessköterskorna 
Distriktssköterska 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ålder 49 50 55 56 58 58 60 63 
Antal år som leg. sjuksköterska 20 28 27 17 16 26 17 30 
Antal år som leg. Distriktssköterska 10 20 18 14 13 19 12 19 
Antal år som diabetessköterska 3 16 8 5 10 13 10 10 

 

Datainsamlingsmetod 

Allt material till studien samlades in med semistrukturerade intervjuer vilket betyder att 

intervjufrågorna var öppna och var bredare i början och sedan blev mer fokuserade på 

syftet.  Fördelen med öppna frågor är att informanter ges utrymme att beskriva de 

erfarenheter som de själva känner är de viktigaste (Polit & Beck 2012). För intervjuarna 

användes en intervjuguide som innehöll bakgrundfrågor, öppna intervjufrågor och 

följdfrågor. Att ha en frågeguide med förutbestämda frågor vid intervju skapar dessutom 

stöd och trygghet för forskaren att inte förlora fokus på det ämne som är studiens syfte. 

Frågeguide bidrar till att samma frågor ställs till alla informanter (Polit & Beck 2012). 

Frågeområdet rörde sig om diabetessköterskors erfarenheter av diabetespatienters 

följsamhet till livsstilsråd gällande livsstilsförändringar samt hindrande och bidragande 

faktorer som påverkar följsamheten. För att beskriva urvalsgruppen utformade 

författaren bakgrundsfrågor vilka intervjun inleddes med och dessa handlade om kön, 

ålder, vilket år informanter fick sin sjuksköterske- och distriktssköterskeexamen och hur 

länge de har yrkeserfarenhet som diabetessköterska med egen mottagning samt 

vilken/vilka utbildningar informanter hade inom diabetes. Exempel på intervjufrågor var 

” Vad anser du din uppgift som diabetessköterska gällande att hjälpa patienter vid 

livsstilsförändringar? Hur upplever du som diabetessköterska patienternas följsamhet 

till livsstilsförändringar? Kan du berätta om en situation som du upplevde att patienten 

följer dina rekommendationer till livsstilsförändringar på ett bra sätt?”. Följdfrågor som 

användes under intervju syftade till att få informanter att utveckla sina svar för att få 

utförligare information i enlighet med Polit och Beck (2012), exempel på följdfrågor 

var: ” På vilket sätt? Kan du berätta mer? Vad beror det på?”. Intervjuguiden avslutades 

med en öppen fråga som syftade till att inte förlora någon information innan avslutning 

av intervju som skapade möjlighet för informanter om de behövde komplettera med 

något mer (Polit & Beck 2012). En provintervju genomfördes innan början av 

intervjuerna för att utvärdera om frågorna var relevanta avseende studiens syfte samt om 
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de var lättförståeliga för informanterna och  för att se om det fanns behov av eventuella 

ändringar (Polit & Beck 2012). Provintervjun spelades in via digital ljud inspelning, 

transkriberades och skickades till handledaren via e-post. Denna lästes igenom av både 

författaren och handledaren för att se eventuella behov av justeringar.  Det behövdes 

inte göra några förändringar så provintervjun kunde inkluderas i studien. Alla 

intervjuerna utfördes i ett lugnt och ostört rum på arbetesplatsen samt på arbetstiden i 

enlighet med deltagarnas önskemål. Intervjuerna spelades in med digital ljudinspelning 

som skapade möjlighet för författaren att bevara koncentrationen under intervjun. Detta 

gjordes för att inte förlora någon relevant och viktig data (Polit & Beck 2012). 

Intervjuernas varade mellan 20 till 33 minuter med medellängd på 28 minuter. 

Intervjuerna utfördes under februari och mars 2016. 

Tillvägagångssätt 

Först kontaktades tre verksamhetschefer av författaren på de berörda hälsocenteralena i 

ett län i mellersta Sverige via e-post. Kontaktuppgifter till två av verksamhetscheferna 

hittade författaren på Regionens hemsida och kontaktuppgifter till den tredje 

verksamhetschefen som var chef vid en privat hälsocentral fann författaren på 

hälsocentrals hemsida. Verksamhetscheferna tillfrågades om både tillstånd till intervjuer 

och kontaktsuppgifter till respektive vårdenhetschef på de olika hälsocentralerna. 

Samtliga tillfrågade verksamhetscheferna gav sitt godkännande till studien och lämnade 

kontaktuppgifter till sammanlagt åtta vårdenhetschefer. Efteråt kontaktades 

vårdenhetscheferna via e-post med bifogat informationsbrev för förfrågan om utlämning 

av en förteckning över anställda distriktssköterskor som jobbade med patienter med 

diabetes samt deras e-postadress. En vårdenhetschef tackade nej på grund av tidsbrist 

och övriga sju vårdenhetschefer lämnade kontaktuppgifter på sammanlagd 12 

distriktssköterskor som svarade inklutionskeriterierna. Därefter kontaktades samtliga 12 

distriktsköterskorna via e-post med bifogat informationsbrev för förfrågan om 

deltagandet i studien. Författarens kontaktuppgifter fanns också i informationsbrevet via 

vilka deltagarna kunde anmäla sig om de ville delta i intervju.  Åtta av tolv tillfrågade 

distriktssköterskor svarade ja via e-post för deltagandet i studien. Samtliga 

diabetessköterskor gav både muntlig och skriftlig medgivande för deltagande i studien i 

samband med intervjuerna (Polit & Beck 2012).  
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Dataanalys 

En induktiv kvalitativ innehållsanalys användes i analyserandet av den föreliggande 

studies data. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär en induktiv ansats att 

genom en objektiv analys av informanters berättelse om sina erfarenheter och 

upplevelser dra slutsatser om innehållet av intervjun. En induktiv ansats möjliggör för 

forskaren att få ytterligare kunskap inom valt område. En kvalitativ innehållsanalys är 

lämplig vid omvårdnadsforskning (Graneheim & Lundman 2004). Både manifest och 

latent innehållsanalys genomfördes i denna studie. Först utfördes en manifest analys 

vilket ledde till skapandet av kategorier och därefter gjordes en latent analys vilket 

innebär att det underliggande budskapet i texten förklarades med ett tema (Graneheim & 

Lundman 2004). Temat utformades genom att hela resultatet  lästes igenom för att få 

fram den röda tråden som genomsyrade informanternas  berättelser. I föreliggande 

studie spelades alla intervjuerna in digitalt som sedan lyssnades av flera gånger för att 

inte missa någon relevant information. Därefter transkriberades material ordagrant 

vilket inkluderade alla tvekande ord, läten och pauser med syfte att inte förlora någon 

viktig information gällande påverkan av icke verbal kommunikation på intervjuernas 

underliggande mening. I början av analysen plockades meningsbärande enheter ut 

vilken betyder delar av texten som innefattar en mening  och det kan vara ett ord eller 

ett stycke (Graneheim & Lundman 2004). Därefter kondenserades de meningsbärande 

enheterna vilket betyder att texten kortades och abstraherades utan att förlora det viktiga 

i meningen. Sedan kodades de vilket innebär att en ytterligare förkortning utfördes av de 

kondenserade enheterna så att en abstraktion utfördes fast med samma innehåll. Därefter 

grupperades koderna till subkategorier utifrån likheter och olikheter som sedan i sin tur 

delades in i olika kategorier vilken visar innehållet av samtliga intervjuer och 

återspeglar det centrala budskapet i intervjuerna(Graneheim & Lundman 2004). Tabell 

2 visar exempel från analysprocessen. 
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Forskningsetiska övervägande 

I föreliggande studie togs hänsyn till de etiska principerna och de är godhetsprincipen, 

rättviseprincipen och autonomi principen för att skydda deltagarens rätt då studien berör 

människan i enlighet med Humanistisk samhällsvetenskapliga forskningsrådet (2002). 

Autonomi  principen eller att visa respekt principen togs hänsyn till genom att 

deltagarna i studien blev välinformerade genom både skriftlig och muntlig information 

om att deltagandet i studien var frivilligt. Detta gjordes för att informanterna inte skulle 

känna sig tvingade att delta i studien. De fick även information om studiens syfte och 

hur den skulle gå till. Informanter upplystes om att de har rätt att när som helst avbryta 

sitt deltagande i studien utan att behöva ge någon förklaring samt att informanterna 

själva fick bestämma  tid och plats där denne kände sig trygg (Polit & Beck 2012). 

Godhetsprincipen respekterades genom att alla information behandlades konfidentiellt. 

För intervjuerna avsattas god tid så att deltagaren inte skulle känna sig stressade. 

Informanternas identitet behandlades konfidentiellt och intervjuerna avidentifierades 

och erhöll en kod i icke kronologisk ordning. Allt material försvarades inlåst och 

handskades med stor försiktighet på ett säkert sätt så att deltagarnas identitet inte kunde 

Tabell 2. Exempel ur analysen 
Meningsbärande enhet Kondenserade mening kod Subkategori Kategori   Tema  

Alltså det är ju så här 
att de har ju olika faser 
i livet, ibland är de 
jätte duktiga och 
tycker att ojj vad bra 
det går, vad bra värden 
ni har så har de en 
period är ni skytt, jag 
orkar ingen mera 

Det är så att de har 
olika faser i livet, 
ibland är de mycket 
duktiga och det går 
väldigt bra och de 
visar bra värden sen så 
har de en period som 
de orkar ingen mera 

Diabetiker har 
faser av mer 
och mindre av 
följsamhet i 
livet 

Diabetikers 
följsamhet går i 
perioder 

Diabetessköterskans 
erfarenhet av 
diabetikers följsamhet 
till livsstilsråd 

Följsam
heten 
varierar 
och 
påverkas 
av olika 
inflytels
erika 
faktorer 

Jag tror att det eeee  i 
om att eee från låg till 
verkligen högt i 
riskzonen  för att 
kunna få en hjärt-
kärlsjukdom... om ee 
om det var det som 
gjorde att hon kanske 
börjat tänka efter att nu 
måste jag börja sköta 
om mig själv 

Jag tror att höja risken 
från låg till verkligen 
högt för att kunna få 
en hjärt-kärlsjukdom 
var som gjorde att hon 
börjat tänka efter att 
nu måste jag börja 
sköta om mig själv 

Rädsla att få 
hjärtsjukdoma
r höjer 
motivationen 

Motiverade 
patienter 

Faktorer med positiv 
påverkan på diabetikers 
följsamhet till 
livsstilsråd 

Man tar små små små 
steg tillexempel att 
man till en början eee 
byter ut allt bröd från 
vitt bröd till mörkt 
bröd 

Man tar små steg t.ex. 
att man till en början 
byter ut allt bröd från 
vitt bröd till mörkt 
bröd 

Att ta små 
steg till en 
början 

Att börja med 
små 
förändringar 
 

Diabetessköterskans 
strategier för att öka 
patientens följsamhet 
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röjas i studien (Helsingforsdeklaration 2008). Allt material kommer att förstöras efter 

godkännande av examensarbetet. Informanterna informerades om att studien kommer 

att publiceras på Gävle högskolans databas DIVA samt den är fritt tillgängligt.  

Resultat  

Resultatet presenteras i ett tema och fem kategorier. Temat består av Följsamheten 

varierar och påverkas av olika inflytelserika faktorer. Diabetessköterskans erfarenhet 

av patienters följsamhet till livsstilsförändringar, Faktorer med negativ påverkan på 

patienters följsamhet till livsstilsråd, Faktorer med positiv påverkan på individens 

följsamhet till livsstilsråd, Diabetessköterskans strategier för att förbättra diabetikers 

följsamhet till livsstilsråd och Önskan om förbättrings möjligheter utgör kategorier. Till 

dessa kategorier bildades sammanlagt 17 subkategorier (Figur 1). 

 

Figur 1. Tema (Oval), kategorier (Hexagonal), subkategorier (Rektangulär). 
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Följsamheten varierar och påverkas av olika inflytelserika faktorer 

Temat beskrev det underliggande budskapet i studiens hela resultat vilket visade att 

studiens resultat handlade om faktorer som hade antingen positiv eller negativ inverkan 

på diabetikers följsamhet till livsstilsförändringar samt faktorer som skulle kunna ha en 

förbättringseffekt på patienters följsamhet till livsstilsråd. Strategier som 

diabetessköterskor använde ansågs av informanter att ha en gynnande effekt på 

patienternas följsamhet. Temat beskrev även att diabetes patienters följsamhet varierade 

i perioder och var individberoende. 

Diabetessköterskans erfarenhet av diabetikers följsamhet till livsstilsråd 

I denna kategori framkom att det fanns varierande följsamhet hos diabetiker vilket var 

individberoende och gick i perioder och att diabetikers följsamhet till livsstilsråd 

brukade vara bättre i början av genomförandet av livsstilsråd.  

Följsamhet är individuellt och går i perioder 

Diabetessköterskor uppgav att följsamheten varierar bland diabetes patienter. Det 

beskrevs att vissa patienter var mer måna om sin hälsa och följde råden medan andra 

patienter inte brydde sig om sin diabetes och behovet av livsstilsförändringar. 

Informanterna menade att följsamheten var individberoende och att den varierade 

mellan olika individer. Informanterna påtalade även att patienternas följsamhet går i 

perioder och växlar mellan bättre och sämre följsamhet i olika faser. Informanterna 

betonade miljöns betydelse i diabetikers periodvisa följsamhet så att årstider, väder och 

högtider som jul hade påverkan på följsamheten till livsstilsråd. Diabetiker hade bättre 

följsamhet under vår och sommar eller när vädret var varmt men de hade sämre 

följsamhet till motion under vinter och det var svårt för diabetiker att hålla igång med 

kost under jul eller andra fester enligt informanternas erfarenheter.  

“ ..det är ju så här att de har ju olika faser i livet , ibland är de jätte duktiga och tycker 

att vad bra det går, vad bra värden ni har så har de en period är ni skytt jag 

orkar ingen mera...”(Diabetessköterska 4) 

Bättre följsamhet i början 

Det framkom ofta i diabetessköterskornas berättelser att patienterna var mer följsamma i 

början av utförandet av livsstilsförändringar. Informanter beskrev att många 
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nyupptäckta diabetiker blev oroliga över diabetes diagnosen och blev mer motiverade 

att påverka sin diabetes efter första besöket med diabetessköterska så följde de bättre 

råden och visade fina värden vid nästa besök, men deras följsamhet avtog med tiden och 

de föll tillbaka till sina gamla vanor en kort tid efter besöket. Orsaken till högre grad av 

följsamhet en kort tid efter samtal ansågs bero på tankeställaren över livsstilsändringar 

som diabetiker fick efter samtalet som bara höll sig igång en kort tid. 

“... för efter ett tag så faller man ju sakta men säkert tillbaka gamla vanor och så att 

ofta är det går det väldigt bra i början”(Diabetessköterska 5) 

Faktorer med negativ påverkan på patienters följsamhet till livsstilsråd 

I denna kategori beskrev diabetessköterskorna de faktorer som de ansåg utgöra hinder 

för diabetes patienters följsamhet till diabetessköterskans livsstilsråd. Bristande 

sjukdomsinsikt hos patienten, omotiverade patienter, psykiska och fysiska ohälsa, 

språksvårigheter och kulturella skillnader uttrycktes som hinder för en bra följsamhet 

till livsstilsförändringar. 

Bristande sjukdomsinsikt 

Informanterna erfor att bristande sjukdomsinsikt var en av de viktigaste orsakerna till 

patienternas dåliga följsamhet. Informanterna upplevde att bristande sjukdomsinsikt 

först och främst förekom på grund av att diabetes ofta inte utgör något besvärligt 

symtom. Diabetessköterskorna menade att välmåendekänsla hos diabetiker fast de hade 

höga nivåer av blodsocker orsakade att de inte förstod sjukdomens allvar.  

Detta ledde till att patienten tog avstånd från sjukdomen och förnekade diabetes 

senkomplikationer och behovet av livsstilsförändring enligt informanternas reflektioner.  

Informanterna uppgav även att bristande sjukdomsinsikt ledde till bristande förståelse 

för vikten av eget ansvar att göra livsstilsförändringar vilket också orsakade sämre 

följsamhet hos dessa patienter. Okunskap om diabetessjukdom upplevde informanterna 

som en annan orsak till bristande sjukdomsinsikt vilket föranledde otillräcklig förmåga 

att förstå kopplingen mellan behovet av livsstilsförändringar och diabetes som i sin tur 

var ett hinder till genomförandet av livsstilsförändringar. Informanterna erfor att 

diabetiker som tillhörde låg social klass, vilket innebär lågutbildade och 

låginkomsttagare, hade sämre följsamhet till livsstilsförändringar vilket uttrycktes vara 

på grund av bristande kunskap om diabetes hos dessa individer.  
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”... men jag tror att det beror på att patienten har ju inte kunskap i kring ämnet då han 

kanske inte alls vet och kan koppla samman att en övervikt försämrar 

insulinkänsligheten”(Diabetessköterska 1) 

Omotiverade patienter 

Ointresse och oviljan att göra livsstilsförändringar upplevdes av informanterna som ett 

hinder för en bra följsamhet. Det uppgavs att vissa patienter var intresserade av sina 

gamla felaktiga vanor och inte ville bryta dem. Deras gamla levnadsvanor till exempel 

söt mat och godis eller rökning upplevdes som en tröst för dem och de ville fortsätta 

behålla dem  och ville inte ta emot livsstilsråd. Informanterna betonade att vissa 

diabetiker som var över 80 år inte ville lämna sina gamla ohälsosamma vanor för att de 

tyckte att de har levt tillräcklig länge och de brydde sig inte om göra 

livsstilsförändringar för att förhindra förekomsten av komplikationer.  

“… så vill hon inte försaka det här goda, hon vill äta det här goda, hon vill inte försaka 

det, och hon tycker inte att det spelar någon roll om hon får sjukdomar för hon tycker 

att hon har levt tillräcklig länge”(Diabetessköterska 7) 

Informanterna beskrev även att yngre arbetsaktiva diabetes patienter hade bristande 

motivation som ledde till att de ägnade sin tid åt något annat än genomförandet av 

livsstilsförändringar. Dessa patienter prioriterade inte hantering av sin diabetes utan 

andra saker i livet kom i första hand. Det framkom också att diabetiker som bodde med 

någon annan som hade ohälsosamma vanor som rökning eller ohälsosam kost var 

mindre motiverade att genomföra livsstilsförändringar. 

Psykiska och fysiska ohälsa 

Informanterna erfor att diabetikers både fysiska och psykiska hälsa spelade viktig roll i 

att de inte följer rekommendationerna. Vid psykiska ohälsa prioriterades inte 

diabetessjukdom utan den kom i andra hand. Informanterna uppgav att oavsett orsaken 

till diabetikers psykiska ohälsa som kunde vara på grund av diabetes diagnos eller andra 

anledningar ledde det till personens oförmåga att vara följsam till livsstilsförändringar, 

det var då viktig att hantera den med hjälp av psykosociala teamet. Patienter med andra 

fysiska sjukdomar såsom smärtproblematik eller hjärtsjukdomar beskrevs även de att ha 

svårt att följa livsstilråd avseende motion. Patienter som led av glömska ansågs också ha 

dålig följsamhet. 
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“Nä men den erfarenheten har jag att om de inte mår bra psykiskt så upptar det 

personens liv, de har inte orken att göra livsstilsförändringar då, utan det kommer i 

andra hand”(Diabetessköterska 8) 

Kulturella skillnader 

Informanterna upplevde att bemöta diabetiker från andra länder som hade olika kulturer 

beroende på vilken land de kom ifrån, utgjorde hinder för en framgångsrik följsamhet. 

Detta uppfattades bero på att livsstilsråd som de fick från en svensk diabetessköterska 

inte är i enlighet med deras kultur. Informanterna menade att kulturella betingelser 

spelade en viktig roll i patienternas tänkande om både diabetessjukdom och livsstil. 

Diabetessköterskorna beskrev att kunna ge kulturellt anpassade livsstilsråd krävde att ha 

kunskap om olika kulturer vilket de ansåg skulle gynna en bättre följsamhet till 

livsstilsråd. 

“Att man kanske skulle ha haft lite mera kunskap alltså om från andra länder och hur 

de lever, för det har inte vi riktig och det kanske man kan sakna för då tror jag att det 

skulle kunna bli bättre”(Diabetessköterska 5) 

Språksvårigheter 

När det gällde rådgivning till icke svensk talande diabetiker och användning av tolk så 

upplevde informanterna språkförbistring som ett hinder till en framgångsrik 

kommunikation och överföring av information som skapade otillräcklig motivation och 

sämre följsamhet hos patienten. Det kändes ännu svårare när det gällde 

telefonuppföljningar där tolk användes, för att det inte blev en direkt kommunikation 

utan en tre vägs kommunikation som ledde till att informationen inte nådde riktig fram 

och det fanns risk för missförstånd hos både patienten och diabetessköterska. 

“Sen kan det ju vara svårigheter vad man säger nu med mycket som kommer från andra 

länder och just det här att i informationen går kanske inte riktig fram heller, man 

förstår inte språket”(Diabetessköterska 5) 

Faktorer med positiv påverkan på patientens följsamhet till livsstilsråd 

I denna kategori beskrev informanterna faktorer som associerar till bättre följsamhet hos 

diabetes patienter. Faktorer som bättre sjukdomsförståelse hos patienten och att vara 
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motiverade upplevdes av diabetessköterskorna gynna följsamheten gällande 

livsstilsförändringar. 

Att ha bättre förståelse av diabetes och vikten av livsstilsförändringar 

Informanterna beskrev att om diabetikern fick en bra förståelse för diabetes och 

livsstilsförändringars innebörd blev de mer följsamma. Diabetessköterskorna betonade 

att individens förståelse för diabetessjukdomen förbättrades genom användning av något 

konkret bevis till exempel blodsockermätare och blodsockerkurva. Dessa hjälpmedel 

uttrycktes skapa bättre förståelse för effekten av kost och motion på blodsockernivåerna. 

Informanterna uppgav att diabetikerna som hade sett diabeteskomplikationer från nära 

håll hos sina vänner eller diabetiker som själva fick sina första komplikationer hade 

bättre förståelse av sjukdomens allvar och var mer följasamma. 

“De som får en blodsockermätare då så är det bra om de kan testa sitt blodsocker 

någon gång när efter att de har tränat till exempel för att se vilken bra effekt det har, att 

blodsockeret förhoppningsvis har gått ner då när de tränat vilket skapar en bättre 

förståelse hos dem”(Diabetessköterskan 2) 

Att vara motiverad 

Informanterna beskrev att motivation hos personen med diabetes bidrog till bättre 

följsamhet. Skamkänsla över diabetessjukdomen hos vissa personer samt rädsla för att 

få diabeteskomplikationer ansågs som motivationshöjande faktorer av informanterna. 

Informanterna påtalade att hotet att börja med insulinbehandling förbättrade 

följsamheten till livsstilsråd hos patienten.  Diabetessköterskorna beskrev också att vissa 

patienter blev mer motiverade att göra livsstilsförändringar när de blev informerad om 

att sjukdomen som de hade fått var diabetes och inte någon annan allvarligare sjukdom 

som cancer, utan det kunde förbättras genom livsstilsförändring. Att må bättre och 

känna sig piggare efter att ha tagit första stegen i utförandet av livsstilsförändringar 

höjde patientens motivation till ytterligare förändringar enligt informanternas 

upplevelser. 

Diabetessköterskans strategier för att förbättra patientens följsamhet 

I denna kategori beskrevs de strategier som diabetessköterskan anvävder för att försöka 

utveckla följsamhet hos diabetikerna. Att börja med små förändringar, att etablera 

ömsesidig kommunikation och bekräftande relation, att ge tydlig och individanpassade 
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livsstilsråd, att ha tätare uppföljningar vid genomförandet av livsstilsråd, att komplettera 

muntliga livsstilsråd med skriftlig information och att ta stöd av andra professioner 

utgjorde diabetessköterskans metoder för att försöka förbättra följsamheten. 

Att börja med små förändringar 

Informanterna ansåg att råd om livsstilsförändringar behövde innehålla förslag till små 

ändringar i början då de upplevde att det ledde till att rådet nådde bättre fram till 

patienten som sedan följdes bättre. Informanterna betonade att risken att avbryta 

följsamheten till livsstilsförändringar ökade om de gav råd om stora eller radikala 

förändringar i början av förändringsprocessen för att det kändes som en belastning för 

patienten. Genomförandet av små förändringar upplevdes vara lättare för patienten och 

det ledde till bättre följsamhet med positiva resultat på blodsockernivå, vilket i sin tur 

motiverade patienten till att göra ytterligare förbättringar.  

”... att det inte behöver vara så stora förändringar... utan att ta små steg åt gången för 

att göra små förändringar och då ser man att jag har resultat och då kan man bygga 

vidare och köra ytterligare förbättringar”(Diabetessköterska 2) 

Att etablera ömsesidig kommunikation och bekräftande relation med patienten 

Sättet som diabetessköterskorna använde för att överföra information och råd till 

patienten upplevdes spela en viktig roll i patientens följsamhet till livsstilsförändringar. 

Informanterna beskrev att de strävade efter att etablera en ömsesidig kommunikation 

med patienten. De menade att ha patienten med i samtalet och att skapa en dialog var 

viktigt. Genom etablering av dialog med patienten upplevde informanterna att de kunde 

utforska vad patienten redan visste om diabetes och ta reda på vad patienten hade för 

livsstil genom ett aktivt lyssnande. Informanterna upplevde att genom ömsesidig och 

reflekterande kommunikation stimulerades patienterna till självtänkande över livsstilen 

och att de själva kom på att genomförandet av förändringar var viktigt. Att ge positiv 

feedback och bekräfta diabetiker i det de gjorde bra med livsstilsförändringar upplevde 

informanterna var något som stimulerade patienten till bättre följsamhet. Informanterna 

erfor att det var viktigt att inte ha en dömande roll som vårdgivare vid rådgivning eller 

att inte komma med “pekpinnar” vilket gynnade följsamheten. Informanterna erfor att ta 

en dömande roll vid rådgivning ledde till skuldkänsla hos patienten, vilket hade negativ 

påverkan på patientens motivation till livsstilsförändringar. 
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Ge tydlig och individanpassade information och råd 

Diabetessköterskorna poängterade vikten av individanpassad rådgivning så att råden till 

livsstilsförändringar skulle vara i enlighet med personens preferenser och förmåga vilket 

ledde till bättre följsamhet. Informanterna uppgav att patientkännedom hos 

dibetessköterskorna förbättrade individanpassad rådgivning då det hjälpte 

diabetessköterskan att ge information och råd på personens nivå. Att tydliggöra 

information och livsstilsråd för patienten avseende innebörden av diabeteskost samt 

motion upplevdes av informanterna ha en gynnande effekt på följsamheten vilket 

uttrycktes skapa trygghet hos patienten och minskade risken av missförstånd och 

osäkerhet hos patienten. Informanterna ansåg också att det var viktigt att ge information 

i små portioner vid varje samtal eftersom det upplevdes bidra till att individen bättre tog 

råden till sig. 

“Man får väl tänka efter vilken man har framför sig att man inte lägger för höga krav 

eller ambitionsnivån för … för högt”(Diabetessköterska 7) 

Kontinuerlig uppföljning vid genomförandet av livsstilsförändringar 

Diabetessköterskorna erfor att diabetiker håller fast vid följsamheten om de får tätare 

diabetesträffar under genomförandet av förändringarna. Det upplevdes av informanterna 

att tätare uppföljningar hjälpte patienten, speciellt nyupptäckta diabetiker hålla sin 

tankeställare om kost och motion kontinuerligt, vilket ledde till att de följde råden under 

längre tid. Med tätare uppföljning menade informanter uppföljning efter mindre än två 

månader. 

“Då får de sen tankeställare när de har varit här så ska de till mig om två månader 

igen då är det bra att det blir en bättre följsamhet för kost och motion då det blir ju 

absolut”(Diabetessköterska 3) 

Dessutom beskrev informanterna att ge kontinuerlig information oberoende av 

patientens motivationsnivå var viktig för att det fanns patienter som efter många besök 

började ta emot råd och blev motiverade. Diabetessköterskans lätt tillgänglighet 

upplevdes som en annan orsak till bättre motivation och bättre följsamhet. 

Informanterna uppgav att de brukade lämna sina kontaktuppgifter till diabetikern för att 

när patienter hade några frågor hade möjlighet att kontakta dem och detta kändes som 

något som hade positivt påverkan på patientens följsamhet. 
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Skriftlig information ett komplement till muntliga livsstilsråd 

Informanterna beskrev att de brukade komplettera sina muntliga råd med skriftliga 

information i form av FYSS recept eller broschyrer om livsstilsförändringar. 

Diabetessköterskorna upplevde att skriftlig information förbättrade patienternas 

följsamhet, för att de gjorde informationen tydligare samt var lättare att komma ihåg. 

Det var lättare att glömma bort muntliga råd för patienter med diabetes. En av 

informanterna ansågs att FYSS recept inte var effektivare än muntliga råd. 

Att ta stöd av andra professioner 

Diabetessköterskor betonade att samarbete med andra professioner underlättade 

följsamheten för patienten för att dessa professioner hjälpte patienten att till exempel 

komma igång med motion eller koständring genom sina specifika kunskaper. Det 

framkom även att de upplevde att diabetikers följsamhet blev bättre om läkarna också 

poängterade vikten av livsstilsförändringar vid läkarbesök för att läkarens ord vägde 

tyngre hos vissa patienter. Informanterna beskrev att de själva också tog stöd av andra 

professioner som dietist, fysioterapeut, psykosociala teamet och läkare för att hjälpa 

patienten till bättre följsamhet. Informanter beskrev att när alla professioner som 

arbetade med diabetes patienter tillsammans mötte patienten vid ett möte och varnade 

om diabetessjukdomens allvarighet gynnade det följsamheten till livsstilsförändringar 

enligt informanternas reflektioner. 

Förslag till förbättringsområde 

I den här kategorin framkom de områden som informanterna skulle vilja förbättras som 

associerar till bättre följsamhet hos diabetes patienter. Informanterna uppgav att 

grupputbildningar, att involvera familjen och mer resurser var önskevärda förbättringar. 

Grupputbildningar  

Informanterna  önskade ha grupputbildningar för de tyckte att det är ett effektivt sätt att 

förbättra följsamheten. Diabetessköterskorna reflekterade att samla diabetiker i grupper 

skapade möjlighet för patienterna att överföra sina erfarenheter och upplevelser till 

varandra och det gav känslan av delaktighet bland patienterna, vilket ledde till att 

informationen nåddes ut på ett bättre sätt till patienten. Informanterna beskrev också att 

diabetessköterskan också lär sig av patienternas erfarenheter i grupp som de sedan 

kunde använda vid rådgivning för att bättre kunna stödja och vägleda patienter. Några 
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av informanterna betonade vikten av utformning av diabetesgrupper med utländska 

diabetiker så att de inte känner sig ensamma i gruppen och de blir mer jämnbörda i 

gruppen gällande språket. Med gruppverksamhet menade informanterna både 

grupputbildningar med deltagandet av olika professioner och aktivitetgrupper som 

promenadgrupp. 

“Det är att jag skulle vilja komma igång med grupputbildningar för det har ju också 

visat sig ha bra effekt att diabetiker får träffa andra diabetiker, det är de som har 

erfarenheten, den största erfarenheten ut av att ha diabetes”(Diabetessköterska 5) 

Att involvera familjen 

När det gällde diabetiker som bodde tillsammans med sin maka eller make så skulle 

informanterna vilja kalla in båda vid besöket vilken diabetessköterkor upplevde ledde 

till bättre följsamhet. Då  partnern till diabetikern fick samma information om kost och 

motion upplevde informanterna att partnern försökte uppmuntra diabetikern till bättre 

följsamet. Det ansågs speciellt viktig när det är partnern som lagade mat så får de veta 

vad diabeteskost ska innehålla. 

“Så det kanske skulle vara ett allternativ för alla, tänker jag om både man och hustru 

kunde komma vid besöket, det kanske skulle vara en verklig 

framgång”(Diabetessköterska 6) 

Mera resurser 

Att ha tillgång till mera resurser avseende tid, personal och hjälpmedel såsom 

stegräknare och mobil apar för diabetes som kan lånas ut till diabetiker var 

informanternas önskemål. Informanterna uppgav också att de behövde mer tid och mer 

personal för att träffa diabetiker tätare under genomförandet av livsstilsförändringar 

samt för att kunna driva gruppverksamheter. 

Diskussion 

Huvudresultat 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och reflektioner av 

typ 2 diabetes patienters följsamhet till distriktssköterskansråd avseende 

livsstilsförändringar. Syftet var även att beskriva distriktssköterskans erfarenheter och 

reflektioner av följsamhetens bidragande och hindrande faktorer. Temat som framkom 
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utifrån resultatet var att följsamheten varierar och påverkas av olika betydelsefulla 

faktorer vilket beskrev budskapet som genomsyrade hela resultaten. I resultatet 

framkom att diabetessköterskorna upplevde att följsamheten till livsstilsråd var 

individberoende vilket upplevdes även att gå i perioder av bra och dålig följsamhet. 

Följsamheten var bättre i början av diabetesen men avtog med tiden enligt 

informanternas erfarenheter. Bristande motivation och sjukdomsinsikt hos patienten, 

psykisk och fysisk ohälsa, språksvårigheter och kulturella skillnader mellan rådgivare 

och utländska diabetiker upplevdes att ha hindrande effekt på följsamheten. Däremot  

motivation hos patienten samt bra förståelse av diabetes ansågs förbättra följsamheten. 

Diabetessköterskorna erfor att deras strategier såsom att motivera till små förändringar i 

början, användning av skriftliga komplement till livsstilsråd, etablering av ömsesidig 

kommunikation och bekräftande relation, att ge tydlig och individanpassade livsstilsråd, 

oftare uppföljningar i början och att ta stöd av andra professioner förbättrade patientens 

följsamhet. Att genomföra grupputbildningar, involvering av diabetikers familj och 

tillgång till mer resurser ansågs som områdena som kunde förbättras för att öka 

följsamheten. 

Resultatdiskussion 

Följsamhetens hindrande och bidragande faktorer bland typ 2 diabetiker 

I föreliggande studies resultat framkom att följsamheten hos diabetiker var varierande 

och individberoende. Informanter upplevde att följsamheten till livsstilsråd gick i 

perioder av mer och mindre följsamhet, i vilket miljö aspekter hade betydelse. Både den 

fysiska och sociala miljön såsom årstider, väder, högtider och fester påverkade 

patienternas följsamhet på både positivt och negativt sätt. Serour et al. (2007) påvisade 

att sociala sammankomster som fester och högtider gjorde det svårare för patienten att 

följa livsstilsråd avseende kost vid tillfällen. Orsaken till sämre följsamhet vid högtider 

förklarades av patienter som servering av större mängder ohälsosam mat, vilket ledde 

till att patienten hade svårt att stå emot och åt mer vid sådana tillfällen. Serour et al. 

(2007) beskrev att ogynnsamt väder spelar en viktig roll i patienternas följsamhet till 

motion. I en studie av Nagelkerk et al. (2006) upplevde diabetes patienter att få stöd 

från familj spelar en viktig roll till deras förmåga i hantering av egenvård, till exempel 

att ha någon i familjen som patienten kan motionera ihop med eller uppmuntrar och 

stimulerar diabetikern till gynnsam livsstil. Detta höjer motivationen hos individen så 

det är därför av vikt att involvera familjen i diabetesutbildning för att förbättra 
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följsamheten enligt Nagelkerk et al. (2006) vilket önskades av informanterna i 

förreliggande studie. Bristande stöd från familjemedlemmar däremot försvårar för 

patienten att bibehålla sin motivation vilket i sin tur leder till bristande följsamhet i 

enlighet med informanters beskrivningar i föreliggande studie och detta bekräftades av 

patienter i en studie av Gallant et al. (2007).  

Bristande sjukdomsinsikt hos diabetikern framkom i föreliggande studies resultat som 

hinder mot en bra följsamhet till livsstilsråd vilket upplevdes ha relation med patientens 

okunskap om diabetes och behovet av livsstilsförändringar. Socialstyrelsen (2009) 

beskrev att personer med låg utbildning och låg inkomst är mindre fysiskt aktiva och 

oftare överviktiga i jämförelse med personer som befinner sig i högre socioekonomiska 

grupper. Rendle et al. (2013) har påvisat att personer med låg inkomst tyckte att köpa 

hälsosammare mat som var dyrare än snabb mat var orealistiskt då det kom i andra hand 

och räkningar kom i först hand. Detta kan tolkas som att mindre kunskap  hos personer 

med låg socioekonomisk situation leder till otillräcklig sjukdomsinsikt hos dessa 

personer så att de inte prioriterar sin hälsa. Informanterna i föreliggande studie 

påpekade att diabetessjukdomen inte gav något symtom hos vissa patienter vilket var 

orsaken till bristande sjukdomsinsikt och detta bekräftades i studier av Murphy 

och Kinmonth (1995) och  Booth et al (2013).   

Wikblad (2012) beskrev att svårigheter i utförandet av förebyggande arbete såsom 

egenvård och livsstilsförändringar hos diabetiker beror på att egenvårdens vinster visar 

sig på lång sikt och det förekommer inte lika många effekter på kort sikt viket kan skapa 

bristande sjukdomsinsikt, otillräcklig motivation och drivkraft samt osäkerhet i 

utförandet av livsstilsråd hos diabetiker. Orem (2001) har beskrivit i sin egenvårdsteori 

att otillräcklig kunskap och sjukdomsinsikt hos patienten minskar dennes 

egenvårdsförmåga och förhindrar en framgångsrik egenvård.  Men däremot vid god 

kunskap hos patienten om diabetes och livsstilsförändringars fördelar skapas bättre 

sjukdomsinsikt och därmed ökas följsamheten enligt Song et al. (2010) och Rise et al. 

(2013). En fransk studie av Guerci et al. (2003) har visat att utförandet av egen utförd 

blodsocker test ökar patienters följsamhet till diet råd  för att det skapar bättre förståelse 

hos patienten, vilket också är i enlighet med informanternas upplevelse i föreliggande 

studie. Jallinoja et al. (2007) beskrev att viljan och intresse att bevara sina livsnjutningar 

och gamla tröstande vanor var orsaken till bristande motivation och följsamhet hos vissa 

diabetiker vilket även informanterna beskrev i föreliggande studies resultat. Hos många 
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diabetiker ledde bristande motivation till bristande eget ansvar att göra livsstilsråd enligt 

informanters upplevelser i föreliggande studien vilket också var något som 

diabetessköterskor beskrev i en studie av Jallinoja et al. (2007). Däremot var rädslan för 

att få komplikationer och en välmående känsla efter genomförandet av livsstilsråd enligt 

Rise et al. (2013) faktorer som höjde motivationen och ledde till bättre egen ansvar, 

vilket stämmer överens med informanternas beskrivningar i föreliggande studien.  Krein 

et al. (2004) och Daly et al. (2009) påvisade att befinnande av kroppsliga och psykiska 

ohälsa som smärtproblem, depression och ångest hos diabetiker leder till att personen 

har svårt att hålla motivationen igång och livsstilsförändringar kommer i andra hand 

vilket också upplevdes av informanterna i föreliggande studie.  

Kulturella skillnader och språksvårigheter upplevdes som hindrande faktorer för bra 

följsamhet angående utländska diabetiker enligt informanternas erfarenheter i 

föreliggande studie och informanterna ansåg också att de har bristande kunskap om 

olika kulturer. Enligt Lawton et al. (2008) och Bhattacharya (2012) upplevdes 

diabetessköterskor respektlösa av vissa diabetes patienter för att de fick kost och 

motionsråd som inte var i enlighet med deras kultur. Enligt Stattin och Wändell (2012) 

har varje individ en bild av hälsa som är beroende av den kultur som denne tillhör 

vilken är annorlunda i olika kulturer och kan leda till olika uppfattningar om sjukdom 

och hälsa samt olika värderingar hos vårdpersonal och patienten.  Det är betydelsefullt 

för diabetessköterskor att ha kunskap och kompetens om olika kulturer för att kunna 

erbjuda diabetiker från andra kulturer diabetesutbildning som överensstämmer med 

individens kulturella övertygelser och förväntningar för att förbättra följsamheten 

(Stattin & Wändell 2012). Brämberg et al. (2012) beskriver att avsaknad av ett 

gemensamt språk mellan diabetessköterska och utländska diabetiker orsakade en 

bristande och mer ensidig kommunikationen där diabetessköterskan bara gav enkla råd 

till livsstilsförändringar och patienten tog en mer underordnad och mindre aktiv roll, 

vilket hindrade dem att erhålla ett tillräckligt patient perspektiv samt ökade risken för 

missförstånd. I föreliggande studie erfor informanterna att språksvårigheter orsakade 

brist på ömsesidig kommunikation samt skapade risk för missförstånd för både 

patienten och vårdgivare vid rådgivning.  Stattin och Wändell (2012) beskrev att 

användning av tolk inte kan kompensera den negativa effekten av språksvårigheter för 

att tolkservice inte fungerar optimalt i Sverige vilket är ett viktigt problemområde i 

utveckling av kulturell anpassad patientutbildning.  
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Diabetessköterskans förhållningssätt att öka följsamheten till livsstilsråd 

I resultatet av denna studie beskrevs att diabetiker var mer motiverade och mer 

följsamma till livsstilsförändringar en kort tid efter besöket hos diabetessköterskan men 

de hade svårt att hålla igång motivationen under en längre tid. Detta orsakade att 

diabetessköterskorna betonade behovet av tätare uppföljningar för att ge kontinuerlig 

information och råd vid genomförandet av livsstilsförändringar vilket de upplevde 

hjälpa patienten att hålla igång livsstilsförändringen.  En studie av Edwall et al. (2008) 

beskrev att typ 2 diabetes patienter påtalade att besökens täthet skulle anpassas efter 

individens förmåga att hantera sin diabetes. Patienterna önskade att få träffas oftare 

under perioder då de hade bristande förmåga att genomföra livsstilsförändringar och 

egenvård. Kontinuerliga och tätare uppföljningar ledde till känslan av självständighet 

och självtillit vilka var viktiga fär att hantera sin sjukdom enlig patienternas upplevelser 

(Edwall et al. 2008).  

Att ge råd om små förändringar till en början upplevdes förbättra följsamheten för att 

det kunde uppfattas lättare att göra och gav positiva resultat som uppmuntrade 

diabetikern till ytterligare förändring enligt föreliggande studiens resultat. Att utföra 

förändringar gradvis och planera olika delmål att uppnå, upplevdes av typ 2 diabetiker 

vara effektiv i genomförandet av livsstilsförändringar och egenvård (Early et al. 2009). 

Att tydligöra informationen så att det blir lättare att förstå för patienten samt att ge råd 

som är praktiska och enkel att använda ökar följsamheten till råd (Kapur et al. 2008). 

Etablering av en ömsesidig kommunikation och bekräftande relation med patienten och 

vikten av att ge tydliga och individanpassad råd upplevdes av informanterna som 

strategier som ger bättre följsamhet. Hörnsten (2004) poängterade att 

diabetessköterskans bemötande spelar en viktig roll i patienters följsamhet. Ett  positiv 

bemötande som är baserad på respekt, ömsesidig kommunikation och personalens 

aktiva lyssnande ökar patientens välbefinnande, självförtroende och motivation till 

livsstilsråd. Om patienten blir bekräftad, sedd och respekterad av vårdpersonalen och får 

positiv feedback på sina försök till livsstilsförändring då får individen förtroende för 

vårdpersonalen, vilket i sin tur till bättre följsamhet (Gustafsson 2004, Albarran et al. 

2006). I studier av Hörnsten (2004) och Albarran et al. (2006) upplevde patienterna en 

känsla av skuld och skam på grund av sjukvårdspersonalens dömande inställning vilket 

skapar ett svårlöst problem i relationen mellan vårdpersonal och patienten och detta 

poängterdes också av diabetessköterskorna i förliggande studie.  
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Orem (2001) beskriver att när individens egenvårdbehov överstiger dennes 

egenvårdsförmåga då förekommer egenvårdsbehov och behovet av stöd från 

vårdpersonal. Orem (2001) har poängterat att det egenvårdskrav som ställs av 

vårdpersonalen ska ta hänsyn till individens egenvårdskapacitet som i sin tur är 

påverkbar av olika faktorer som ålder, kön, kultur och kunskap och motivationsnivå och 

så vidare.  Enligt Orem (2001) är relationen mellan patienten och diabetessköterska av 

stor vikt och mellanmänsklig relation utgör basen av omvårdnad. Genom etablering av 

ett professionellt och ömsesidigt bemötande som tar hänsyn till varje individens unika 

egenvårdskapacitet kan vårdpersonal öka individens förmåga till självständig egenvård, 

vilken utgör teorins kärna (Orem, 2001).  Egenvårdskrav ska också anpassas till 

individens grad av egenvårdsbehov så att patienten ska få mer stöd när dennes 

egenvårdsförmåga under perioder sviktar av någon anledning, vilket leder till en känsla 

av kontroll över diabetes hos patienten och detta ökar dennes egenvårdsförmåga. 

Egenvårdskrav ska anpassas till individens motivationsgrad och mottaglighet vilket kan 

tillfredställas med ett individanpassat bemötande (Orem 2001,Whittemore et al. 2003).  

Användning av skriftliga komplement till muntliga livsstilsråd som FYSS recept och 

broschyrer upplevdes att öka följsamheten enligt föreliggande studies informanter. Detta 

bekräftades i tidigare studier av Kallings (2008) och Raustorp och Sundberg (2014) att 

följsamheten förbättrades med hjälp av FYSS recept vilken gav möjlighet till 

individanpassade motionsråd. Wikblad et al. (2004) visade att utbildning i grupp skapar 

bättre förståelse hos patienten och skapar mer strukturerade vardagar som betydlig 

underlättar följsamhet till egenvården vilket stämmer överens med informanternas 

önskemål i föreliggande studie. Enlig Wikblad et al. (2004) uttryckte diabetiker att få 

träffa andra personer med samma sjukdom och svårigheter och att diskutera om sina 

känslor och erfarenheter kring diabetes och egenvård gav dem möjlighet att våga ställa 

frågor om sina problem till varandra och komplettera varandras kunskap vilket 

resulterade bättre följsamhet och livskvalitet. Informanterna i föreliggande studie 

beskrev att  grupputbildningar inte var aktuellt vid de hälsocentraler där de arbetade fast 

grupputbildningen visats vara effektivt för genomförandet av livsstilsförändringar i 

enlighet med Wikblad et al. (2004). 

Metoddiskussion  

För denna studie användes en deskriptiv design med kvalitativ ansats då syftet var att 

beskriva diabetessköterskors erfarenheter och reflektioner. Enligt Polit och Beck (2012) 
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är kvalitativ metod  lämplig  för beskrivning av människors erfarenheter och 

upplevelser. Resultatet av intervjuer med samtliga åtta diabetessköterskor 

sammanställdes i resultatet och inget datamaterial togs bort (Polit & Beck 2012). 

Metodens trovärdighet har diskuterats utifrån begreppen giltighet, tillförlitlighet och 

överförbarhet gällande kvalitativa studier i enlighet med Graneheim och Lundman 

(2004) . 

Giltighet 

Giltigheten visar resultatens pålitlighet i varje studie (Polit & Beck 2012). Aspekter som 

ökar studiens giltighet är att det fanns en variation av ålder och yrkeserfarenhet bland 

studiens informanter samt de kom från hälsocentraler vid både landsbygd och större 

städer och från både privata och offentliga hälsocentraler inom samma region. 

Variationen avseende deltagarens ålder, yrkeserfarenhet och arbetsplats ökar 

möjligheten att belysa ämnet från många olika aspekter och detta ökar studiens giltighet 

enligt Graneheim och Lundman (2004). Samtliga informanter var kvinnliga och 

avsaknad av manliga informanter anses som studiens svaghet. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) påverkar urvalsmetod studiens giltighet. I denna studie valdes 

informanter med ett ändamålsenligturval för att kunna svara på studiens syfte. Alla 

informanter hade erfarenhet av att arbeta med diabetes patienter med egen mottagning 

och detta stärker studiens giltighet. Datainsamlingen skedde via semistrukturerade 

intervjuer där en frågeguide med öppna frågor i början som sedan blev mer fokuserad 

till själva syftet användes, vilken skapade möjlighet för informanter att berätta fritt från 

egna upplevelser och detta stärker studiens giltighet (Polit & Beck 2012). Under 

genomförandet av intervjuerna försökte författaren förhålla sig så objektiv som möjligt 

och på så sätt försökte författaren inte utöva påverkan på informanternas åsikter vilket 

också ökar studiens giltighet. I enlighet med Graneheim och Lundman (2004) användes 

citat från informanterna i resultatdelen vilket ökar giltigheten då citaten stärker studiens 

resultat.  

Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menas att studien skulle leda till samma resultat om studien skulle 

reproduceras under likadana förutsättningar (Polit & Beck 2012). Alla intervjuer 

utfördes, transkriberades och analyserades av en person som var författaren vilket 

skapar möjlighet för att få en bra översikt över studiens material och datainsamlingen 
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skedde under en kort tidsrymd, vilka ökar tillförlitligheten. Om datainsamlingen 

sträcker sig över en lång tidsrymd, finns det en risk för inkonsekvens under processen 

(Graneheim & Lundman 2004).  Studiens tillförlitlighet ökar ytterligare genom att allt 

material samt analysering av data diskuterades med en tredje person som i detta fall var 

andra studenter och handledare både i grupp och enskilt med handledaren för att erhålla 

andras synpunkter (Graneheim & Lundman 2004). I början av studien gjordes en 

provintervju för att bedöma intervjuguidens lämplighet samt att bedöma eventuella 

behov av ändringar. Alla informanter i studien fick genom intervjuguiden samma öppna 

frågor för att beskriva sina erfarenheter och reflektioner vilket ökar studiens 

tillförlitlighet (Polit & Beck 2012). Intervjuguiden avslutades med en öppen fråga med 

syfte på att om informanter ville tillägga något innan intervjus avslutning vilket också 

stärker studiens tillförlitlighet genom att inte mista någon relevant och viktig 

information (Polit & Beck 2012). Samtliga intervjuer skedde i en lugn och ostör miljö 

för att både författaren och informanter inte skulle förlora sin koncentration under 

intervjun vilket ökar studiens tillförlitlighet enligt Polit & Beck (2012). Studiens 

svaghet var författarens bristande erfarenhet av att göra intervjuer och analyser för att 

författaren inte har gjort någon intervju studie tidigare. Om författaren hade haft tidigare 

erfarenheter av intervjustudier så kanske utförligare svar hade kunnat ges av 

informanterna. Däremot fanns författarens yrkeserfarenhet som sjuksköterska att 

samtala med patienter för att erhålla patienters upplevelser vilket författaren nyttjade vid 

genomförande av intervjuer (Graneheim & Lundman 2004). 

Överförbarhet 

Studiens överförbarhet visar i vilken grad studiens resultat kan överföras till ett annat 

sammanhang (Polit & Beck 2012). Författaren försökte ge tydlig beskrivning av urval, 

informanter, data insamling samt analys under metodavsnittet samt att visa utförandet 

av innehållsanalysen genom tabeller för att öka överförbarheten (Graneheim & 

Lundman 2004).  Olika steg i genomförandet av studien beskrevs noggrannt och 

resultatet redovisades med användning av relevanta citat från samtliga åtta 

diabetessköterskor. Möjligheten att överföra resultatet till andra kontexter är upp till 

läsaren att avgöra (Polit & Beck 2012, Graneheim & Lundman 2004). 
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Kliniska implikationer för omvårdnad 

Det är viktigt att föreliggande studiens resultat når till distriktssköterskor, 

sjuksköterskor, typ 2 diabetes patienter och anhöriga. För att det är viktigt att känna till 

hindrande och bidragande faktorer som påverkar patienternas följsamhet. Kunskap och 

kännedom om dessa faktorer samt användbara strategier är betydelsefullt för att hjälpa 

patienten med hantering av livsstilsförändringar och förbättring av dennes följsamhet 

till livsstilsråd på bästa möjliga sätt. En förbättrad diabetesomvårdnad leder i sin tur till 

bättre välbefinnande och livskvalitet för patienten samt kostnadseffektivitet för 

samhället. Det framkom även i resultatet att diabetessköterskorna hade bristande 

kunskap om olika kulturer samt att diabetessköterskorna ansåg att grupputbildningar, 

mer resurser gällande tid, personal och hjälpmedel utgjorde områden som kunde 

utvecklas. Denna information kan vara användbar för chefer inom primärvården för att 

kunna utveckla verksamheten för att i sin tur kunna erbjuda diabetes patienter ett bättre 

omhändertagande. 

Förslag till fortsatt forskning  

Författaren till denna studie föreslår att forskning genomförs som studerar både 

diabetessköterskans och diabetes patienters upplevelser och erfarenheter av patienters 

följsamhet till livsstilsförändringar samt jämför likheter och skillnader mellan de två 

olika perspektiven. Det skulle vara intressant att upptäcka skillnader mellan 

diabetessköterskors- och patienters upplevelser om vad som främjar följsamheten till 

livsstilsförändringar. Detta kan bidra till skapandet av bättre förståelse av varandras 

uppfattningar mellan diabetessköterska och diabetiker som i sin tur kan förbättra 

diabetes vården och följsamheten. Det skulle även vara intressant göra en 

interventionsstudie där man får reda på invandrade personer med diabetes följsamhet till 

livsstilsråd för att få mer kunskap om olika faktorers påverkan på deras följsamhet. 

Slutsats   

Slutsatsen är att diabetikers följsamhet till diabetessköterskans livsstilsråd är varierande 

och beroende av individens personliga egenskaper. Faktorer som motivation, 

sjukdomsinsikt, andra sjukdomar, kulturella skillnader och språksvårigheter har 

antingen positiv eller negativ påverkan på diabetikers följsamhet. Diabetessköterskan 

använder olika strategier att kunna förbättra följsamhet. Grupputbildningar, involvering 
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av familjen och tillgång till mer resurser är områdena som behöver utvecklas för att 

förbättra följsamheten. 
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