
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Examensarbete 
Magisterexamen  
Egenvårdsutbildning till personer med typ 2 
diabetes- En kvalitativ intervjustudie  
 
Self -management education to persons with type 2 diabetes – A  
qualitative interview study 
 
Författare: Kanyau Latif 
Handledare: Anna-Lena Brorsson 
Granskare: Marie Elf 
Examinator: Marie Elf 
Ämne/huvudområde: Omvårdnad 
Kurskod: VÅ 3111 
Poäng: 15 hp 
Examinationsdatum: 2018-01-18 
 
Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. 
Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa 
och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. 

Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. 
Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina 
arbeten open access. 

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access): 

Ja ☒ Nej ☐ 

 
 
 
 Högskolan Dalarna – SE-791 88 Falun – Tel 023-77 80 00  



 

Sammanfattning: 

Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och drabbar allt fler i världen. 

Distriktssköterskan på vårdcentralerna i Sverige har en betydande uppgift att 

vägleda patienter med typ 2 diabetes genom att erbjuda egenvårdsutbildning för att 

patienten själv ska klara av att hantera sjukdomen. Sjukdomen kräver en 

omfattande egenvård för att hålla blodglukosnivåerna optimala och för att minska  

eller förebygga riskerna för komplikationer. Syfte: Syftet med studien var att 

beskriva distriktssköterskors erfarenheter av patientutbildning till personer med 

typ 2 diabetes. Metod: En kvalitativ design med induktiv ansats. 

Semistrukturerade intervjuer hölls individuellt med fyra distriktssköterskor på två 

olika vårdcentraler i Stockholm län. Resultat: Resultatet i föreliggande studie 

visade att distriktssköterskorna måste utgå från patientens situation och 

individanpassa informationen. De angav vidare att det var viktigt att skapa en god 

relation och använde sig av olika pedagogiska metoder för att motivera patienterna 

till livsstilsförändring. Distriktssköterskorna angav att de hade goda kunskaper om 

patentutbildning, dock hade de bristande kunskaper om kulturella skillnader hos 

patienter. Slutsats: Studien påvisar att distriktssköterskorna har en stödjande roll i 

att stärka patienternas egenvårdsförmåga. Den informationen som ges måste vara 

individanpassade och utgå från den enskilda individen. Att använda olika 

pedagogiska metoder kunde öka patientens motivation. Distriktssköterskorna 

upplevde brist på tid- och resurser. 

 

 

Nyckelord: 
Diabetesegenvård, distriktssköterskors kompetensområde, egenvårdsutbildning, 

personcentrerat vård, typ 2 diabetes. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Abstract: 
Background: Diabetes is a chronic disease that affects more and more people in 

the world. The district nurse at the health centers in Sweden has a significant task 

in guiding patients with type 2 diabetes by offering self-management education to 

enable the patients to manage the disease themselves. The disease requires 

extensive self-management to keep blood glucose levels optimal and to reduce or 

prevent the risks for complications. Aim: The purpose of this study was to 

describe district nurses experiences of patient education for persons with type 2 

diabetes. Method: A qualitative design with inductive approach. Semistructured 

interviews were performed individually with four district nurses on two different 

out patient clinics in Stockholm’s county. Result The result of the present study 

showed that district nurses has to start from the patient's situation and individualize 

the information. They further stated that it was important to create a good 

relationship and used different pedagogical methods to motivate patients to 

lifestyle change. The district nurses stated that they had good knowledge of patent 

training, but they had a lack of knowledge in cultural differences in patients. 

Conclusion: This study showed that the district nurses have a supporting role in 

strengthening the patients' ability to self-management. The given information had 

to be individualized. It is necessary to use different pedagogical methods to 

increase the patient's motivation. The district nurses experience a lack of time and 

resources. 

 

 

Keywords: Diabetes self-management, district nurses field of competence, self-

care education, person centred care, type 2 diabetes. 
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BAKGRUND 
Typ 2 diabetes  
Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattade år 2014 att cirka 422 miljoner 

vuxna människor i världen har diabetes. Typ 2 diabetes är en folksjukdom och 

insjuknandet i världen tenderar att öka dramatisk.  Antalet av personer med typ 2  

diabetes har ökat globalt  från 108 miljoner sedan år 1980  jämfört med 2014 till 

422 miljoner och siffran ökar ständig. Dödsfall orsakade av diabetes under år 2012 

beräknades till omkring 1.5 miljoner (WHO, 2016). I det svenska Nationella 

Diabetesregistret (NDR) finns det 417 827 personer registrerade och  av dessa är 

det närmare 85 procent som har diagnosen typ 2 diabetes. Detta innebär att det är 

2,5–4,5% av den svenska befolkningen som har diagnosen diabetes (NDR, 2017). I 

Sverige uppskattas att var tredje person med typ 2 diabetes är oupptäckt vilket 

försvårar en korrekt bedömning av prevalensen av sjukdomen (Allgot, 2013). 

World Health Organization (WHO, 2017) definierar typ 2 diabetes som en kronisk 

obotlig sjukdom. 
 

Insulin har en  livsviktig funktion då det fungerar som en nyckel för kroppens 

celler att kunna ta upp glukos från blodet (Ericson & Ericson, 2012). Typ 2 

diabetes uppstår när bukspottkörteln inte längre producerar tillräckligt av hormonet 

insulin eller när kroppen inte längre kan tillgodogöra sig insulin på ett adekvat sätt, 

vilket brukar beskrivas som ökad insulinresistens. Insulinresistensen leder till att 

det behövs en ökad mängd insulin i blodet för att muskel, lever- och fettcellerna 

ska kunna ta upp glukos (Groop, Lyssenko & Renström, 2011). Sjukdomen 

debuterar oftast i vuxenålder och  ärftlighet är en annan bidragande orsak till 

sjukdomen (SBU, 2009; Ericson & Ericson, 2012). Enligt Nationella riktlinjerna 

för diabetesvård (Socialstyrelsen, 2017) är ohälsosamma levnadsvanor, minskad 

fysisk aktivitet, stress, bukfetma och sömnbrist, orsakerna till ökningen av typ 2 

diabetes. Anledningen till att typ 2 diabetes fortsätter att vara förhållandevis hög 

beror även på den ökade livslängden hos människan. I folkhälsorapporten från 

Socialstyrelsen (2009) framkommer det att typ 2 diabetes ofta framträder i 

medelåldern men även högre upp i åldrarna.  
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Symtomen är individuella och diffusa men vanligtvis upplever patienten trötthet, 

hungerkänslor, dimsyn, får ökade urinmängder, muskelvärk, ofrivillig 

viktnedgång, torr hud och torra slemhinnor som orsakar klåda på grund 

vätskeförlust samt upprepade urinvägsinfektioner. Det är vanligt att typ 2 diabetes 

konstateras först i samband med t.ex. återkommande urinvägsinfektioner eller en 

kardiovaskulär händelse. Hos äldre personer är det vanligt att typ 2 diabetes 

upptäcks med klåda i underlivet (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Inom diabetesegenvården är det centralt att kunna kontrollera sitt blodsocker för 

att undvika kraftiga svängningar samt komplikationer. Det vanligaste sättet att 

göra detta på för personer med typ 2 diabetes är genom kapillära egenkontrollen 

med teststickor och en blodsockermätare, (Socialstyrelsen, 2018, ss 34).  

Hemoglobin A1c (HbA1c) är ett mått på hur blodglukosnivån legat under två till 

tre månader. Socialstyrelsen föreslår ett behandlingsmål under 52 mmol/mol för 

HbA1c-värdet. Förhållandet mellan risk och nytta av en intensivbehandling ser 

dock olika ut för olika personer, både vid typ 1- och typ 2-diabetes. Ett övre 

riktvärde för HbA1c kan vara 70 mmol/mol, eftersom värden omkring och över 

denna nivå kraftigt ökar risken för diabeteskomplikationer, (Socialstyrelsen, 2018, 

ss. 27).  

 

Komplikationer 

Enligt Sagen (2013) är typ 2 diabetes förknippat med både akuta och långsiktiga 

komplikationer. En av de akuta komplikationerna är hypoglykemi, lågt blodsocker, 

och kan uppstå hos patienter som behandlas med insulin eller vid användande av 

viss antidiabetika. Det är ett tillstånd som inträffar när blodsocker sjunker under 

det normala värdet och det kan i värsta fall leda till medvetslöshet. Hyperglykemi 

är ytterligare en akut komplikation, som hos insulinbehandlade vid insulinbrist kan 

leda till ketoacidos vilket är ett livshotande tillstånd (Ericson & Ericson, 2012).  

I ett tidigt stadium av sjukdomen kommer symtomen smygande och långsamt 

vilket resulterar till försenad diagnos. Detta kan leda till att mikrovaskulära och 

makrovaskulära komplikationer som är relaterat till obehandlad hyperglykemi 

hinner utvecklas. Den förhöjda blodglukosnivån skadar kärlväggen hos 
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kapillärerna i kroppen vilket kan leda till retinopati, nefropati och neuropati 

(Ericson & Ericson, 2012). Retinopati orsakar ögonsjukdomar och kan leda till 

nedsatt syn eller blindhet. I västvärlden och Sverige är retinopati den vanligaste 

orsaken till blindhet hos personer över 65 år (Sagen, 2013). 

 

Nefropati orsakar uremi och neuropati kan orsaka nedsatt känsel och smärta på 

grund av sämre blodflöde till nerverna. Detta kan leda till diabetiska fotsår med 

risk för amputation. Inflammationer i tandköttet och tandlossning är vanligt 

förekommande och kan orsaka hyperglykemi (Ericson & Ericson, 2012). 

Förändringar i stora blodkärl, makropati, bidrar tillsammans med andra metabola 

rubbningar t.ex. lipidrubbning, hypertoni och rökning till att riskerna ökar 

ytterligare (Sagen, 2013). Makrovaskulära komplikationer drabbar de större 

blodkärlen i kroppen viket kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar, ökad risk för 

stroke och nedsatt cirkulation i de nedre extremiteterna (Ericson & Ericson, 2012). 

Komplikationerna till diabetes medför ett stort lidande för personen och en stor 

kostnad för samhället och tyvärr är de flesta komplikationerna irreversibla och 

därmed viktiga att förebygga (Ericson & Ericson, 2012).  

 
Behandling av typ 2 diabetes 
Behandling av typ 2 diabetes består av livsstilsförändring och medicinsk 

behandling vars mål är god glukoskontroll och att minska insulinresistensen. Syftet 

är att nå stabila glukosnivåer samt reducera risken för komplikationer och förbättra 

patientens livskvalitet (Sagen, 2013). I Socialstyrelsen nationella riktlinjer ges 

rekommendationer för hur diabetesvården av vuxna personer med typ 2 diabetes 

bör vara. Det centrala i riktlinjerna är hur typ 2 diabetes kan förebyggas samt 

förhindrandet av diabeteskomplikationer. Detta innebär en effektiv 

blodtryckskontroll, blodfettsbehandling, viktnedgång, rökstopp, glukoskontroll, 

patientutbildning och multidisciplinära fotteam (Socialstyrelsen, 2017). I arbetet 

med livsstilsförändring och patientutbildning har distriktssköterskan en central roll 

för personer med typ 2 diabetes (Sagan, 2013). Det generella målet för 

diabetesbehandlingen är att patienten ska behålla sin livskvalitet och försöka 

förhindra akuta och långsiktiga komplikationer (Socialstyrelsen, 2018). Patientens 

hälsa påverkas bland annat av matvanor. Genom att kombinera hälsosamma 
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matvanor och fysisk aktivitet kan flertalet komplikationer som diabetes typ 2 kan 

leda till att förebyggas. Regelbunden fysisk aktivitet på 150 minuter medelintensiv 

aktivitet i veckan i kombination med styrketräning kan bidra till ökad 

insulinkänslighet i vävnader vilket leder till att nivån av HbA1c minskar 

(Socialstyrelsen, 2018). Behandling med perorala läkemedel påbörjas då 

glukoskontrollen inte kan upprätthållas trots förändrade kost och motionsvanor. 

Insulinbehandling med injektioner rekommenderas när övrig behandling med 

antidiabetiska läkemedel är otillräcklig. (Ericson & Ericson, 2012, & SBU, 2009). 

 

Diabetesegenvård 

En av diabetesvårdens viktigaste uppgifter är att erbjuda stöd och kontinuerligt 

förmedla kunskaper som ska ligga till grund för den egenvården som individen 

ansvarar för själv (socialstyrelsen, 2017). Vid diabetesegenvård behöver patienten 

ha goda kunskaper om vad som påverkar glukoskontrollen  såsom fysisk aktivitet 

och kost, kunna mäta blodsockret själv och klara av att vidta åtgärder när 

blodsockernivån är låg respektive hög (Diabetesförbundet 2016).  Patienter 

behöver få förutsättningar för att kunna fatta korrekta beslut för att förebygga 

risken för komplikationer som kan uppstå till följd av typ 2 diabetes och främja sin 

egen hälsa.  För att egenvården ska ge bra resultat måste patienten vara väl insatt i 

sin situation och ta eget ansvar för sjukdomen. En förutsättning för att kunna 

hantera diabetes är egenvårdsutbildning (SBU, 2009). Xiang, Luo, Cai, Tang & 

Wu (2017) beskriver i en studie hur egenvården har en betydelsefull roll vid 

behandling av typ 2 diabetes.  

 

Van Puffelen et al. (2015) beskriver att patienter som tidigare haft 

diabetesrelaterade komplikationer oftare utförde kontroll av fötter samt insidan av 

skorna för att undvika ytterligare komplikationer. Patienterna hade en ökad 

medvetenhet om vilka konsekvenser som kan påträffas om egenvården inte togs på 

allvar. I Landstinget Dalarnas vårdprogram för diabetes mellitus (2015) beskrivs 

egenvård som allmänna råd för patienten. Van Puffelen et al. (2015) beskriver 

vikten av förändrade kost och motionsvanor, blodsockermätning och kontroll av 

fötter, men även rökstopp och munhälsa minskar risken för komplikationer. För att 
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undvika dessa komplikationer krävs det att individen tar ansvar för sin egenvård 

och gör de livsstilsförändringar som behövs (Mokabel et al., 2017). 

 

I en studie av (Lundberg & Thrakul, 2011) som genomfördes med muslimska 

kvinnor i Thailand beskrevs vikten av egenvård. Deltagarna var överens om att 

hälsosam kost och daglig motion är en fördel för att få en balanserad 

blodsockernivå. Vissa uppgav att de trots kunskapen om att vissa frukter innehåller 

mer fruktsocker än andra, ändå valde att äta dessa vid enstaka tillfällen enbart för 

att de var sugna på det. Några deltagare gick på aerobics och långpromenader 

medan andra klassade hushållsarbete som träning. Den äldre minoriteten gick 

dagligen upp och ner för trappan varje morgon och lyfte sina armar och ben för att 

få motion. De upplevde glädje och mådde bättre efter träning. Deltagarna tog 

dagligen sin medicin och alla visste att det var viktigt att sköta den. Injektionerna 

skötte de själva eller med hjälp av familjen. Endast en deltagare i studien hade en 

egen blodsockermätare för att testa blodsockret i hemmet, resterande i studien 

gjorde tester på sjukhuset. Alla deltagare besökte läkaren för uppföljning av sin 

sjukdom, men ekonomin kunde påverka om deltagarna hämtade ut förskrivna 

läkemedel (Lundberg et al., 2011). 

 

Egenvårdsutbildning 
Patienter med diabetes behöver dagligen ta mängder med beslut som kräver 

kunskap om sjukdomen. Patientundervisning är en viktig del i diabetesvården och 

leds av hälso- och sjukvårdspersonal med pedagogisk kompetens för att nå bästa 

tänkbara behandlingsresultat, antingen genom individuellt eller gruppbaserad 

undervisning. Individuell undervisning innebär att den enskilde patienten får 

undervisning vid personliga besök hos en distriktssköterska eller 

diabetessköterska. Patienten får individuellt anpassat undervisning om sin 

sjukdom, vilka behandlingar och hjälpmedel som finns att tillgå och hur patienten 

på bästa sätt kan hantera sin egenvård. Gruppbaserad undervisning innebär att 

patienten medverkar i undervisningen tillsammans med 6-8 andra patienter. Här 

leds grupperna också av andra yrkesprofessioner så som diabetesläkare och 

dietister. Programmet för undervisningen är i förväg fastställt med en bestämd 

struktur och målsättning (SBU, 2009).  
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Socialstyrelsen (2018) understryker vikten av distrikt- och diabetessköterskor vid 

personcentrerad egenvårdsutbildning individuellt eller i grupp, samt att det tas 

hänsyn till kulturella aspekter som finns i samhället i synen på hälsa och sjukdom.  

 

Powers et al. (2015)  beskriver att egenvårdsutbildningar har visats förbättra 

patienternas hälsa då de fått kunskap, skicklighet och förmåga att självständigt 

hantera sin diabetes. Deras livskvalitet har förbättrats då de valt att äta hälsosamt, 

fått ett större engagemang till fysisk aktivitet och har fått en mindre risk att 

drabbas av depression. Målet med dessa utbildningar är att förbättra människors 

hälsa, erfarenhet av vård och utbildning men även minska vårdkostnader. I en 

studie av Rygg, Lomundal, Solberg & Steinsbekk (2010) upplevde patienterna 

däremot att de fått otillräcklig information om sin sjukdom och egenvård. 

Patienterna ansåg att de hade fått lite information om att praktiskt hantera sin 

sjukdom i hemmet. Patienterna upplevde också att personalen inte arbetade 

personcentrerat utan fokuserade mer på diagnosen än personen samt att de saknade 

kontakterna med andra diabetespatienter för informationsutbyte. 

 

Sveriges kommuner och landsting [SKL] (2015) har skrivit en 

handledningsmanual för personal som genomför egenvårdsutbildningar i grupp för 

patienter med typ 2 diabetes. Utbildningen följer Socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för behandling av diabetes och grundar sig på forskningsrön om diabetes, 

kost, fysisk aktivitet och sömn. I programmet ingår övningar där patienterna själva 

får mäta sitt blodsocker för att få insikt i hur mat och motion kan påverka deras 

blodsocker, vilket ska ge ökad förståelse för värdet av egenvård. Sköterskan ska i 

samtalet om fysisk aktivitet anpassa sig efter gruppens olika erfarenheter och 

inställning, mängden fysisk aktivitet ska utföras efter individens egna 

förutsättningar men det är av stor vikt att sköterskan betonar att alla har möjlighet 

till att bli mer aktiva. Utbildningsmaterialet ger även förslag på olika fysiska tester 

som kan genomföras under grupptillfällena. I diskussionerna om kost är en viktig 

del att finnas till hjälp för deltagarna och ge exempel på bra alternativ av 

vardagskost och som vid behov även kan leda till viktnedgång. Även här finns det 

vetenskapligt stöd för vad som är bra att äta vid diabetes och deltagarna tipsas om 
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att skriva matdagbok för att få en överblick över sina matvanor (Sveriges 

kommuner och landsting [SKL], 2015). 

 

Distriktssköterskans kompetensområden 
Behandlingen av patienter som insjuknat i typ 2 diabetes bedrivs framförallt på 

primärvårdens hälsocentraler och består till stor del av multidisciplinära team där 

distriktssköterskan har en central roll vid diabetesmottagningen och fungerar ofta 

som fast vårdkontakt för patienter med typ 2 diabetes 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige [DSF], 2008). 

 

Distriktssköterskors arbete utgår från ett etiskt och holistiskt hälsofrämjande 

förhållningssätt, vilket att det grundar sig på beprövad erfarenhet och vetenskap 

samt att stötta, vårda, och behandla patienter utifrån fysisk, social, kulturell och 

existentiell hälsa och sjukdom (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Det innebär 

att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt att lindra lidande 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Hälso- och sjukvårdslagen. (SFS 

2017:30). 

 

Enligt kompetensbeskrivning för distriktssköterskor (Distriktssköterskeföreningen 

i Sverige [DSF], 2008) ska distriktssköterskan ha fördjupade kunskaper i 

pedagogik, vårdvetenskap/ omvårdnad, medicinsk vetenskap och samtalsmetodik 

kring individer och grupper samt förstå vad som kan påverka deras lärande. I 

kompetensbeskrivningen framkommer det även att distriktssköterskan ska sträva 

efter att minska förekomsten samt att ha fördjupade kunskaper om de vanligaste 

sjukdomarna och att lindra lidandet det orsakar. Det ingår även att 

distriktssköterskan ska ha goda kunskaper kring olika läkemedelsegenskaper och 

vaccinationsbehov hos både barn och vuxna samt att bedöma och förskriva vissa 

hjälpmedel och läkemedel (Distriktssköterskeföreningen i Sverige [DSF], 2008). 

 

Personcentrerat förhållningssätt vid patientutbildning 
Att bli diagnostiserad med typ 2 diabetes innebär stor  omställning som kan vara 

svår att hantera, därför är det nödvändigt att vården är personcentrerad 

(Socialstyrelsen, 2016). Personcentrerad vård innebär att vården utgår från 
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individens förutsättningar och preferenser samt att den ska utgå från individens 

resurser snarare än ohälsa. Det är viktigt att individen tillsammans med 

distriktssköterskan hittar ett sätt att leva som passar just individen, på dennes 

villkor, inte bara på sjukdomens (Hörnsten, 2018).  

 

Distriktssköterskan ska ta hänsyn till individens värderingar och övertygelser. 

Beslut ska fattas i samråd med personen och öppna upp för ett partnerskap. 

Arbetssättet fokuserar på att se personen som en individ (Leksell & Lepp., 2013). 

När patienten, som individ, får stå i centrum och vara delaktig i sin egen vård 

upplevs en känsla av välbefinnande och tillfredställande vård  (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Teoretisk referensram  
Dorothea Orem har utvecklat en omvårdnadsteori som hon kallar för Self-care 

Deficit Theory of nursing (Orem, 2001).  Orem har vidareutvecklat tre 

sammanhängande delar som utgår från den generella omvårdnadsteorin, 

egenvårdsteori, egenvårdsbristteori och  teorin om omvårdnadssystem.  

Definitionen av egenvård utifrån Orem är utförande av sådana målinriktade 

aktiviteter som patienten själv tar initiativ till för att upprätthålla hälsa, 

välbefinnande och förbättrad livskvalitet (Kirkevold, 2000). Enligt Orem (2001) 

har alla människor har en medfödd potential att vårda sig själv och sina närmaste, 

dock har inte varje individ de färdigheter som behövs för att utföra det. Teorin om 

egenvårdsbrist bygger på kapacitet och brister. Ålder, kön, hälsostatus, socialt 

nätverk, familjesituation, utbildningsnivå, levnadsvanor och mognadsnivå kan vara 

faktorer som påverkar personens förmåga till att utöva egenvård och leda till 

egenvårdsbrist. Enligt egenvårdsföreskriften (SOSFS:2009:6) ska bedömning om 

egenvård göras i samråd med patienten utifrån patientens förutsättningar och 

livssituation. Klarar patienten inte av att utföra egenvården på ett säkert sätt kan en 

anhörig eller närstående instrueras till att hjälpa. Orems (2001) teorin om 

omvårdnadssystem innefattar hur sjuksköterskan planerar omvårdnad utefter de 

egenvårdsbrister som patienten har. Sjuksköterskans roll med omvårdnaden är att 

identifiera, bedöma patienten egenvårdsbrist och egenvårdskapacitet samt att 

stärka  de brister som finns i egenvården. Vidare beskriver Orem (2001) att det 
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finns olika hjälpmetoder att sjuksköterskan använder sig för att tillgodose 

patientens egenvårdsbehov genom egenvårdsutbildning, stötning och vägledning. 

 

Problemformulering 
Typ 2 diabetes är en folksjukdom och insjuknandet i världen tenderar att öka. Det 

finns starka samband mellan ohälsosamma levnadsvanor och typ 2 diabetes, vilket 

kan leda till allvarliga komplikationer. Patientutbildning är ett av 

distriktssköterskans ansvarsområden och har en central roll i diabetesvården. För 

att kunna öka patientens förmåga att hantera sin sjukdom krävs att vården erbjuder 

individuellt anpassade egenvårdsutbildning. Detta examensarbete kan bidra till 

ökad förståelse och kunskapsnivå hos distriktsköterskor hur egenvårdsutbildning 

till personer med typ 2 diabetes kan utformas på bästa sätt för att uppnå en 

motivation till livsstilsförändring.  

 

SYFTE 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

patientutbildning till personer med typ 2 diabetes. 

 

FRÅGESTÄLLNINGAR 
Vilka faktorer kan distriktssköterskorna uppleva som hinder vid 

egenvårdsutbildning? 

Vilka faktorer i egenvårdsutbildning kan bidra till förbättrade kunskaper för 

distriktssköterskorna för att ge patienternas egenvård? 

 

METOD 

Design 

Författaren valde att göra är en kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats där 

datamaterialet analyserats med kvalitativ innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 

2004). Induktiva ansatsen valdes för att skapa en större förståelse för personers 
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upplevelser och erfarenheter. Induktiv ansats är lämplig när ett specifikt fenomen 

skall beskrivas och därigenom få svar på studiens syfte (Polit & Beck, 2016).  

 

Urval 
För att få en god och varierad bild av distriktssköterskornas erfarenheter användes 

ett strategiskt urval för att inkludera personer som kunde beskriva erfarenheter 

utifrån olika perspektiv. Vid kvalitativa studier används vanligtvis ett mindre antal 

informanter (Polit & Beck, 2016). Inklusionskriterier var att informanterna skulle 

ha någon form av specialistutbildning med inriktning diabetes eller 

distriktssköterska. Författaren genomförde en pilotintervju för att säkerställa att 

frågorna i intervjuguiden (bilaga 4) gav svar på studiens syfte. Författaren  gjorde 

ett urval av vårdcentraler som var geografiskt lämpligt placerade utifrån 

författarens boende. Det genomfördes fyra intervjuer med distriktssköterskor som 

arbetar med patienter med diabetes på två olika vårdcentraler inom Stockholm län.  

 

Datainsamlingsmetod 
I studien deltog fyra kvinnliga distriktssköterskor  som hade arbetat  15 till 43 år 

som sjuksköterskor och som distriktssköterskor mellan 6 och 23 år. Av dessa hade 

en distriktssköterska  påbyggnadsutbildning inom diabetesvård. 

En empirisk studie med kvalitativ metod har genomförts. I detta arbete användes 

semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer innebär att författaren 

har använt en intervjuguide (bilaga 4) som grund utifrån studiens syfte. Vid behov 

har författaren använt sonderande frågor för att få respondenten att ge ett mer 

fylligt svar. Vid semistrukturerade intervjuer kan författaren bestämma ordningen 

på frågorna (Forsberg & Wengström, 2013; Polit & Beck, 2016). Författaren 

strävade efter att arbeta etiskt och därför påbörjades inte studien innan ett skriftligt 

godkännande från verksamhetscheferna. 

 

Tillvägagångssätt 
För att få tillträde till forskningsfältet kontaktades verksamhetschefen på två 

vårdcentraler i nordvästra Stockholm via mejl för att få information om denna 

studie (Bilaga 2). Tydlig information om studiens syfte och tillvägagångssätt 

framfördes i text. Efter godkännande av verksamhetscheferna gavs information om 
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studien till berörd vårdpersonal (Bilaga 3). Författaren kontaktade utvalda 

deltagare och bestämde tid för intervju. Intervjuerna skedde på vårdcentralen där 

informanterna arbetade och spelades in. Vid intervjun används en intervjuguide 

och den tog 25-35minuter (Bilaga 4). Varje inspelad intervju transkriberades 

ordagrant och fick en kodnyckel för att avidentifieras. De ljudinspelade 

intervjuerna förvaras så att ingen obehörig kan ta del av dem. All data kommer 

hanterades konfidentiellt.  

 

Forskningsetiska överväganden  
Författaren har inte lämnat in ansökan hos forskningsetisk kommitté eftersom 

studien inte innefattade patientintervjuer fanns det inget behov av forskningsetiska 

rådets godkännande. Studien baserades på intervjuer med distriktssköterskor och 

ämnet berör inte deras hälsa. Enligt Polit & Beck (2016) är det viktigt vid 

omvårdnadsforskning att genomgå etisk egengranskning där människor ingår i 

studien för att undvika risken att deltagare utsätts för skada (bilaga 1). Det 

grundläggande forskningsetiska kravet kan sammanfattas i fyra allmänna 

huvudkrav på forskningen. Dessa krav är informationskravet, krav på deltagande, 

krav på samtycke och krav på konfidentialitet (Lag 2003:460). Informationskravet 

medförde att först att innan studiestart skickades information om studiens syfte till 

respektive verksamhetschef och samtycke inhämtades från denna. Därefter fick de 

som inkluderades i studien både skriftlig information per mail och muntlig i 

samband med intervjun om studiens syfte. Distriktsköterskorna fick även 

information om att deltagandet av studien var frivilligt och att de när som helst 

under studiens gång har rätt att avbryta. Informanterna fick även information om 

att uppgifter som kan avslöja deras identitet och arbetsplats kommer att behandlas 

konfidentiellt och förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

De inspelade intervjuerna samt de transkriberade texterna kommer att förstöras 

efter att magisteruppsatsen har blivit godkänd. Personuppgifter om informanterna 

kommer enbart att användas för denna studies ändamål. 
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Analys 

Analysen av all data skedde genom kvalitativ innehållsanalys enligt (Graneheim & 

Lundman, 2004). Efter genomförda intervjuer lyssnades dessa igenom flera gånger 

för att lättare kunna höra olika nyanser i talet och få en ökad förståelse för 

innehållet. Initialt genomfördes en manifest analys. Den manifesta analysen 

innebär att utan tolkningar beskriva det texten säger (Graneheim & Lundman, 

2004). Varje inspelad intervju transkriberades ordagrant och fick en kodnyckel för 

att avidentifieras. Genom hela analysprocessen var författarens huvudfokus att 

data skulle svara på studiens syfte och tillhörande frågeställningar. Enligt 

Graneheim & Lundman (2004) ska på bästa sätt korta ner en text utan att påverka 

ursprungsinnehållet. Utifrån studiens syfte plockades meningsbärande enheter ut 

från det transkriberade materialet. Dessa kondenserades och kodades, därefter 

delades koderna in i olika kategorier och subkategorier (tabell 1). 

Analysen resulterade i tre kategorier: Faktorer som påverkar motivation till 

förändring, Att skapa en god relation och Distriktssköterskans kompetens.  

 

Tabell 1 Exempel ur analysprocessen:  

Meningsbärande enhet Kondensering kod Subkategorier Kategorier 

”Man kan ju motivera på 

det sättet att de får en 

blodsockermätare och 

mäter sitt blodsocker 

innan och efter en fysisk 

aktivitet, då kan de se 

skillnaden och på så sätt 

bli de motiverade” 

Blodsockermätare 

före och efter 

aktivitet motiverar 

Pedagogiskt 

material.  

 

Pedagogiskt 

material för 

motivation 

 

Faktorer som 

påverkar till 

förändring 

 

Meningsbärande enhet Kondensering Kod Subkategorier Kategorier 

”jag brukar läsa av 

personen som jag har 

framför mig och ger 

Utgå från 

patientens 

erfarenheter och 

kunskaper 

Individanpassad 

utbildning.  

 

Individanpassad 

patientutbildning 

Faktorer som 

påverkar till 

förändring 
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information utifrån 

personens kunskap” 

 

 

RESULTAT 
Ur analysen framkom tre kategorier med tillhörande subkategorier (Tabell 2). 

Kategorierna presenteras var för sig i löpande text utifrån övergripande innehåll 

under respektive subkategori. Citat från informanter presenteras för att tydliggöra 

innehållet i respektive kategori och subkategori.  

 

Tabell 2 kategorier och subkategorier 
 

Huvudkategori Faktorer som 

påverkar motivation 

till förändring 

Att skapa en 

god relation  

Faktorer av betydelse 

för distriktsköterskan 

vid patientutbildning  

Subkategorier • Blodsockerkontroll  

• Individanpassad 

patientutbildning 

 

 • Tid som 

begränsande faktor 

• Distriktssköterskans 

kompetens 

 

Faktorer som påverkar motivation till förändring 

Distriktssjuksköterskorna upplevde olika motivationsaspekter relaterat till 

patienter med typ 2 diabetes och två subkategorier kunde identifieras i analysen: 

Blodsockerkontroll och individanpassad patientutbildning. 

 

Blodsockerkontroll  

Blodsockerkontroll med blodsockermätare är ett motivationssätt som flera 

informanter använde sig av. Vid egenvårdsutbildning användes det som 

pedagogiskt material. Kontroll av blodsocker ger patienterna ett direkt resultat på 

hur blodsockret reagerar vid olika situationer exempelvis hur mat och motion 

påverkar blodsockret, vilket leder till ökad kunskap och på sikt till trygghet och 

kontroll över sitt hälsotillstånd. Syftet med att använda blodsockerkontroll var att 
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öka patientens förståelse och visa att de själva kunde påverka sin diabetes med 

livsstilsförändring.  

 

”Man kan ju motivera på det sättet att de får en blodsockermätare 

och mäter sitt blodsocker innan och efter en fysisk aktivitet samt 

innan och efter måltider då kan de se skillnaden och på så sätt bli de 

motiverade” nr. 1 

 

Distriktssköterskorna påtalade att det var angeläget för patienten att få lära sig hur 

blodsockret kan påverkas och på så vis själv ta kontrollen över sjukdomen. 

Informanterna påtalade vikten av att patienten hade kunskap om hur blodsockret 

kan balanseras och vad som höjer eller sänker i dagliga livet.  

 

” Jag brukar be dem om att kostregistrera före besöket, så de kan 

skriva upp vad de har ätit till frukost, lunch och middag samt tagit 

blodsockerkontroll tre gånger före och efter måltiderna. Då kan vi 

prata om det, typ varför de inte ligger högt efter den frukosten. Den 

kan bero på bla bla bla.” nr. 1 

 

 Individanpassad utbildning 

Alla distriktssköterskorna underströk vikten av regelbundna besök med 

uppföljning. De framhöll vikten av grupputbildning eller enskild utbildning minst 

en gång per år. Syftet med patientutbildning kan vara att få träffa andra och 

diskutera samt utbyta erfarenheter. Därutöver är det viktigt att identifiera 

kunskapsluckor och uppdatera den befintliga kunskapen. 

Flertalet informanter poängterade vikten av att ge patienten individanpassad 

utbildning om egenvård, diabetes och dess komplikationer. 

 

”Jag försöker penetrera vilken utbildningsnivå har patienten, om de 

vet vad bukspottkörtel är, var den ligger i kroppen” nr.4 

 

”Det beror på vad för responsen patienten ger, hur pålästa är de, 

och vad de ta till sig också” nr. 4 
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Det fanns distriktssköterskor som tidigt lämnade över ansvar till patienten. De 

tillhandahöll mycket information i början och att därefter var det patientens eget 

ansvar att omsätta informationen praktiskt. 

 

” Då har de hört det nån gång, så det bli lite grann  till patienten 

själv också att försöka. Då har de fått chans vad de borde kunna 

veta, sen får de höra av sig om de vill” nr. 3  

 

Distriktssköterskorna framhöll grupputbildning som ett alternativ. De var 

medvetna om att det hade effekt på patienternas glukoskontroll och att det också 

hade många andra positiva effekter. 

 

”Det finns argument att ha grupputbildning. Det finns statisk att 

HbA1c förbättras när man har grupputbildning. Det är så mycket 

positivt med grupputbildning, men tyvärr det tar så mycket tid och 

den tiden finns inte i sjukvården” nr. 4  

 

Att skapa en god relation 

Att skapa en god relation och förtroende var viktigt för att kunna motivera till 

livsstilsförändringar. Första mötet mellan patienten och distriktssköterskan 

beskrevs som avgörande och oftast var det inte inriktat mot sjukdomen Om inte 

patienten fick förtroende vid detta möte blev det svårt för distriktssköterskan att 

motivera till förändringar. Vid det första besöket var det viktigt att lyssna på 

patienten för att få kunskap om hur just den individen fått sin diagnos. En 

distriktssköterska berättade att hon informerade sin patient att han skulle må 

mycket bättre om han bara ändrade sina kostvanor och minskade antalet smörgåsar 

han åt per dag. 

 

”Jag träffade en patient förra veckan och jag hade gett råd till 

honom att minska antalet smörgåsar om dagen. Det hade han gjort 

och då hade han gått ner flera kilo på ett år” nr. 2 
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”det är väldigt viktigt att lyssna på dem, för att då kanske så 

småningom lyssna på mig också” nr. 4 

 

Distriktssköterskorna beskrev första besöket som avgörande för att etablera en 

kontakt och skapa förtroende så patienten ville komma tillbaka för uppföljning.  

Alla informanterna la vikt på det första besöket med en person som fått diagnosen 

typ 2 diabetes. De flesta av informanterna beskrev att de hade tappat bort många 

patienter efter det att de slutat med årskontroll till diabetessköterskan.    

 

”patienten går en gång om året till läkaren och sen kanske doktorn 

tycker att patienten ska till distriktssköterskan om ett halvt år. Förut 

kallade vi patienten men nu gör vi inte det längre. Det ska patienten 

själv ringa till distriktssköterskan och säga att jag ska gå på ett 

halvtårskontroll” nr. 1 

 

”en del har jag inte träffat alls, de kanske har haft diabetes i tio år. 

Men eftersom vi inte har strukturerad diabetesmottagning då blir det 

lite olika” nr 3 

 

Faktorer av betydelse för distriktsköterskan vid patientutbildning  

Tid som begränsande faktor  

Flera distriktssköterskor berättade hur tiden begränsade dem till att inte erbjuda 

patientutbildning i den omfattning de önskade. En av distriktssköterskorna önskade 

att det fanns mer tid för diabetespatienterna. I nuläget gavs mycket information vid 

diagnosen och därefter var det upp till patienterna att skaffa den kunskap de 

behövde. 

 

”Då tänker jag om jag har gett åtminstone ordentligt med 

information i början så vet de ungefär vad de borde veta på något 

sätt. Så har de hört det någon gång. Så det blir lite grann till 

patienten själv också att försöka” nr. 3 



 

17 
 

 

På en vårdcentral hade de slutat kalla patienter med typ 2 diabetes för årlig 

diabeteskontroll hos distriktssköterskan. Det var enbart patienter med 

otillfredsställande egenvård och glukoskontroll som blev kallade. Informanterna 

beskrev att de hade väldigt många arbetsuppgifter vilket även innebar att de arbetade i 

hemsjukvården varannan vecka. De beskrev att det de behövde betydligt mer tid avsatt 

för uppföljning och utbildning av diabetespatienterna. Distriktssköterskorna upplevde 

att det är många delar som går in diabetesvården och egenvårdsutbildning och  därför 

ansåg de att det var viktigt med regelbundna besök.   

 

Några av distriktssköterskorna upplevde att de inte hade tillräckligt avsatt tid för 

administration och uppföljning. En distriktssköterska beskrev att hon under den 

vecka då hennes arbete utgjordes av hemsjukvård avsatte extra tid för 

telefonsamtal, administrativt arbete samt att träffa patienter. Distriktssköterskan 

var tvungen att följa upp de patienter som hon hade ansvar för, vilket gjorde att 

hon arbetade mycket övertid.  

 

”Nu ska jag egentligen ringa för att höja upp dosen på Insulatard, 

fast då har jag inte ens hunnit skriva på  hemsjukvårds patienter då 

kommer jag garanterad att jobba över. Då blir det inte bra…” nr. 3 

 

Distriktssköterskans kompetens  

De flesta distriktssköterskorna ansåg att de hade goda kunskaper avseende 

patientutbildning, men att kunskapen alltid kunde bli bättre. Många var nära 

pensionsålder och tyckte inte att det var relevant med utbildning.. De beskrev att 

de hade tillräckligt med kunskap om sjukdomen och omvårdnaden.  

 

”Det är aldrig fel att lära sig, hade jag varit yngre hade jag gått på 

7,5 hp vidare utbildning. Men nu är jag 65 år och går i pension om 

några månader” nr. 2 

En av distriktsköterskorna, som hade lång erfarenhet av arbete i ett mångkulturellt 

område, upplevde att det fanns stora kulturella skillnader när det gällde mat och 

livsstil. Informanten framhöll vikten av att lära sig mer om kosthållning och 
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matvanor i olika kulturer för att på ett bättre sätt kunna tillhandahålla kunskap och 

stöd i diabetesegenvården.  

 

”Då kan de vara beredda att själva göra vissa ändringar exempelvis  

kost och motion” nr. 2 

 

DISKUSSION  
Sammanfattning av huvudresultaten 

Studiens resultat visade att distriktssköterskorna använde si av olika pedagogiska 

hjälpmedel för att öka patienternas motivation och att individanpassad 

egenvårdsutbildning individuellt och i grupp var av betydelse. Det även framkom 

det var viktigt att etablera en god relation vid diagnosen för att senare kunna 

motivera patienten. I studien framkom det vidare att distriktssköterskorna 

upplevde att de hade för lite tid avsatt för patientutbildning. Resultatet visade även 

att det var viktigt med god kommunikation för bättre fungerande egenvård. 

 

Resultatdiskussion 
Faktorer som påverkar förändring 

Resultatet i studien visade att det var viktigt att distriktssköterskorna fanns för att 

vägleda och stödja patienten. Distriktssköterskorna eftersträvade att stärka och 

behålla motivation för egenvården, med förutsättning att patienten var redo att 

genomföra de nödvändiga åtgärderna. Distriktssökterkorna använde sig av olika 

pedagogiska metoder för att öka patienternas motivation och förståelse till 

livsstilsförändring. Ett sätt att göra detta på var att kontrollera blodsocker innan 

och efter fysiskaktiviteter och se påverkan på blodsockernivån genom koständring 

och motionsform. Distriktssköterskorna upplevde att patienterna ville förändra sin 

livssituation men behövde hjälp att bli motiverade. Distriktssköterskorna belyste 

betydelsen av att ge individanpassad kunskap och rådgivning samt att involvera 

patienten i sitt eget beslut, vilket kunde bidra till  förbättrad egenvård och 

upplevelse av välbefinnande. 

 

Orems egenvårdsteori stödjer resultaten. Orem beskrev i sin teori att 

distriktssjuksköterskan använde sig av olika hjälpmetoder i egenvårdsutbildning 
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när patienten behövde lära sig nya färdigheter för att klara sin egenvård. Genom att 

lära sig att hantera sin egenvård kunde patienter öka sin upplevelse av hälsa 

(Orem, 2001). Detta överensstämde med både Nationella riktlinjer för diabetesvård 

(2018) och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017: 30) där distriktssjuksköterskans 

hade en viktig roll  att främja hälsa och arbeta hälsofrämjande.  

 

Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim och Hörnsten (2014) påvisade i sin 

studie att  distriktssköterskorna ansträngde sig för att främja patientens 

välbefinnande genom att öka patentens motivation till livsstilsförändring. Vidare 

beskrev (Horsten, Lundman, Selstam & Sandstrom, 2005)  vikten av 

individanpassad egenvård  där sjuksköterskan hade förståelse för patientens 

kunskap och erfarenheter samt att möta patienten där patienten var med både 

svagheter och styrkor. Detta arbetssätt bekräftades även av Svensk 

sjuksköterskeförening (2018) som beskrev att sjuksköterskan bör ha ett 

personcentrerat holistiskt perspektiv för att främja hälsa och välbefinnande. 

Distriktssköterskorna i denna studie framhöll vikten att utgå från individen vid 

patientutbildning. 

 

Tid var en faktor som framhölls vara hindrande för att kunna anpassa efter 

individens behov och att över huvud taget ha möjlighet att genomföra 

egenvårdsutbildning. Distriktssköterskorna beskrev att tidsbristen gjorde att det 

blev svårt att behålla greppet om varje patients behov vilket minskade 

tillgängligheten för patienten. 

 

Att skapa en god relation 

En annan viktig aspekt som kom fram i resultatet, var att skapa en god relation 

med patienterna. Detta bekräftades från tidigare forskning, där sjuksköterskorna 

strävade efter en god relation som ingav förtroende och där det fanns en förtrogen 

kommunikation som skapade trygghet. Den tryggheten som patienterna kände vid 

mötet med sjuksköterskan skapade en lugn och obehindrad atmosfär (Edwall, 

Hellström, Öhrn & Danielson, 2008).  I samma studie upplevde deltagarna att när 

de från vårdgivaren blev bemötta med lyhördhet och empati samt kände att någon 

lyssnade samt tog deras problem på alvar, då ökade deras engagemang för sin  
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egenvård (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielson, 2008). Detta uppnåddes och 

förstärktes genom tillgänglighet och kontinuerligt uppföljning. 

 

I Studien av Wilkinson, Whitehead & Ritchie (2014) beskrevs vikten med god 

kommunikation mellan distriktssköterska och patient för att ska kunna utföra en 

bra egenvård. Författarna i samma studie konstaterade att det var viktigt att det 

gavs individanpassad  information utifrån den enskildes behov. Genom att 

distriktssköterskan gav individanpassad information kunde distriktssköterskan ta 

hänsyn till den enskildes behov, känslor och önskemål när egenvård utformades. 

Författaren menar att det är viktigt för att patienter skulle kunna utföra en bra 

egenvård bör det också finnas en god kommunikation mellan patient och 

distriktssköterska. Det är även viktigt att distriktssköterskan tar hänsyn till 

patientens erfarenhet, känslor och önskemål när egenvårdsråden utformas.  

 

Faktorer av betydelse för distriktsköterskan vid patientutbildning  

De flesta av distriktssköterskorna beskrev att de hade goda kunskaper när det 

gällde patientutbildning, men att kunskapen alltid kunde bli bättre. En del 

distriktssköterskorna upplevde att de hade en generell grundkunskap i kost och 

nutrition som kunde ge råd till patienten och svara på deras frågor gällande dessa 

områden.   

 

Distriktsköterskorna upplevde dessvärre att det fanns stora kulturella skillnader när 

det gällde mat och livsstil och att de saknade kunskap om detta. Flera av 

distriktssköterskorna uttryckte sig att dem behövde lära sig mer om kulturellas 

kosthållning och matvanor för att på ett bättre sätt kunna ge dem stöd i 

diabetesegenvården. Enligt Socialstyrelsen (2018) rekommendationer bör patienter 

med diabetes med annan kulturell bakgrund erbjudas en kulturellt anpassad 

patientundervisning i grupp.  

 

I resultatet påvisade att det var viktigt att utgå från patientens egna kunskaper och 

erfarenheter om sin sjukdom vid patientutbildningen. Den information som gavs 

skall det vara utifrån patientens individuella förutsättningar. I en studie av 

(Oftedal, Karlsen och Bru, 2010) framkom att vårdgivaren inte givit 
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individanpassad information till patienterna, vilket ledde till att patienterna tyckte 

att det var svårt att förstå och svåra mål att uppnå. 

 

Distriktssköterskorna i studien strävade efter att utgå från patienternas egna 

kunskaper och erfarenheter om sin sjukdom. Orem (2001) beskrev, för att 

säkerhetsställa en bra egenvård, krävdes det kunskap från både sjuksköterskan och 

patienten, Detta bekräftades av tidigare studier (Horsten, Lundman, Selstam och 

Sandstrom, 2005) där sjuksköterskor ansåg att det var viktigt med 

individanpassade mål och planer i patientutbildningen för varje patient. 

Författaren anser att distriktssköterskorna behöver en god insikt om sina egna 

förutsättningar för att kunna arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt, men 

också att ledningen på vårdcentralerna  behöver ta ett större ansvar och möjliggöra 

för distriktssköterskorna att få rätt utbildning för sina arbetsuppgifter och mer tid 

för att distriktssköterskorna skulle kunna erbjuda ett personcentrerat 

egenvårdsutbildning.   

 

Metoddiskussion 
Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av 

patientutbildning till personer med typ 2 diabetes.  För att besvara studiens syfte 

valdes en induktiv ansats och materialet analyserades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004). Denna metod valdes för att kunna 

analysera texterna objektivt samt för att skapa en större förståelse för 

distriktssköterskornas upplevelser och erfarenheter (Polit & Beck, 2016).  

Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

utgick från en intervjuguide (bilaga 4) som utgick från studiens syfte. Det ställdes 

följdfrågor som gjorde det möjligt att fånga variationer i distriktssköterskornas 

erfarenheter, vilket gjorde att författaren kunde lägga till sonderande frågor och 

fick mer fylligt svar av respondenten (Graneheim & Lundman, 2004). För att få en 

god och varierad bild av distriktssköterskornas erfarenheter användes ett 

strategiskt urval ett bekvämlighetsval, vilket kan belysa studiens syfte ur olika 

perspektiv (Polit & Beck, 2016).  
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I studien var ambitionen att få en variation i ålder, kön och utbildning dock var 

samtliga informanter kvinnor vilket kan ses som en svaghet.  Författaren har 

strävat efter att få en könsvariation, men enbart fått kontakt med kvinnliga 

distriktssköteror. Ingen av de manliga distriktssköterskorna har medvetet 

exkluderats i urvalsprocessen. I studien har inte uppnåtts en könsvariation, dock 

anser författaren att detta inte har påverkat resultatet i någon större utsträckning 

med tanke på att det finns en variation i ålder, arbetslivserfarenhet. Dessutom kan 

beaktas att majoriteten av distriktssköterskor är kvinnor, Alla informanter som 

deltog hade varierande tids erfarenheter av patienter med typ 2 diabetes. Detta kan 

ses som en styrka i studien (Graneheim & Lundman, 2004). Distriktssköterskornas 

erfarenhet i diabetesvård var mellan sex och 23 år vilket ökade möjligheterna att få 

området belyst utifrån olika erfarenheter. Enligt Graneheim och Lundman (2004) 

ökar studieresultatets giltighet om informanternas erfarenhets bedöms ha 

tillräckliga erfarenheter inom området vilket kan ansesvara fallet i denna studie.   

Författaren genomförde en pilotintervju för att säkerställa att frågorna i 

intervjuguiden (bilaga 4) gav svar på studiens syfte, samt få en bild av hur lång tid 

intervjun kunde ta. Graneheim och Lundman (2004) beskriver att under 

datainsamlingsfasen kan pilotintervjuer vara till hjälp för att ta reda på om 

intervjufrågornas utformning är anpassade för att ge en så rik data som möjligt. 

Efter genomförandet av pilotintervjun upptäcktes att frågornas utformning svarade 

på studiens syfte. 

 

Ett urval gjordes av vårdcentraler som var geografiskt lämpligt placerade utifrån 

författarens boende. Författaren hade som mål inför studien att genomföra sju till 

nio intervjuer, då det ansågs vara ett lämpligt antal för denna typ av studie (Kvale 

& Brinkmann, 2014).  Med anledning av att författaren genomförde denna studie 

ensam samt att tiden varit begränsad genomfördes det fyra intervjuer med 

distriktssköterskor som arbetar med patienter med diabetes på två vårdcentraler 

inom Stockholm län. Inklusionskriterier var att informanterna skulle ha någon 

form av specialistutbildning med inriktning diabetes eller distriktssköterska. 

Vårdcentralerna som valdes till studien var från både landstinget och privat, vilket 

ger mer överförbarhet eftersom det fanns variation i erfarenhet, då deras rutiner 

och arbetssätt skiljdes åt.  
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Enligt Graneheim och Lundman (2004) bör graden av trovärdighet i en kvalitativ 

studie granskas genom  begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. Detta 

sker genom granskning om studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade 

genom den valda metoden och om urval och att den kvalitativa innehållsanalysens 

process genomförts på ett korrekt sätt (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

Överförbarhet handlar om i vilken grad studiens resultat kan överföras till andra 

situationer eller grupper. En svaghet avseende studiens tillförlitlighet är att  

samtliga intervjuer lästes och analyserades av enbart en författare.  Enligt  

Graneheim och Lundman (2004) ökar tillförlitligheten i studien om två eller fler 

författare är involverade i analysarbetet. I denna studie har enbart en person varit 

involverad i analysen vilket kan betraktas som en svaghet. För att öka 

trovärdigheten används citat  från informanterna (Graneheim & Lundman, 2004).  

 

En svaghet i studien var att det är väldigt få informanter, men enligt (Graneheim & 

Lundman, 2004) ger informanter med olika erfarenheter mer giltighet vilket kan 

anses vara fallet i denna studie. Eftersom studien genomfördes enbart av 

författaren till detta examensarbete, så begränsades antal informatorer till fyra. 

Enligt Polit och Beck (2016) är antalet informanter inte det väsentligaste för 

överförbarheten av studien, utan ett brett datamaterial från en bred variation av 

informanter. Ytterligare en svaghet i studien är att allt datamaterial har analyserat 

av enbart en författare, vilket enligt (Graneheim & Lundman, 2004) kan minska 

tillförlitligheten i studiens resultat. För att öka trovärdigheten i en studie är det 

viktigt att beskriva alla steg i forskningsprocessen (Graneheim & Lundman , 

2004). Författaren har strävat efter  att vara så tydligt som möjligt och beskrivit 

alla steg i analysprocessen. Under analysprocessen har hela det transkuberade 

materialet använts.  

 

Författaren lade stor vikt vid framtagning av kategorier och underkategorier från 

de meningsbärande enheterna som tagits fram ur datamaterialet.  

Författaren anser att studiens resultat kan tillämpas för distriktssköterskor som 

arbetar med typ 2 diabetes inom primärvården. Resultatet anses även kunna 
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tillämpas inom andra vårdenheter som behandlar patienter med typ 2. Graneheim 

och Lundman (2004) menar dock att det är läsaren som avgör om resultatet är 

överförbart till annan kontext.  

 
Slutsats 
I Sverige ökar antalet patienter med typ 2 diabetes. Resultatet i studien beskriver 

distriktssköterskors erfarenheter av förutsättningar och hinder i arbetet med 

egenvårdsutbildning  till patienter med typ 2 diabetes.  Individanpassad utbildning 

och pedagogiska hjälpmedel kan användas för att ökapatientens motivation  

Därutöver är det avgörande att etablera ett förtroende redan vid första mötet med 

patienten för att erhålla en lyckad motivation till förbättrad egenvård. 

Distriktssköterskorna upplevde brist på tid, resurser, okunskap om kulturella 

skillnader hos patienten och svårigheter att ge individanpassad utbildning som 

hinder i egenvårdsutbildning. 

Rådande intervjustudie med större grupper ka ge  en djupare förståelse för 

distriktssköterskors erfarenheter gällande patientutbildning vid typ 2 diabetes. 

 

Samhälleliga aspekter utifrån klinisk relevans  
Studiens resultat lyfter fram distriktssköterskans erfarenheter av patientutbildning 

till personer med typ 2 diabetes. De erfarenheter som har framkommit kan vara en 

vägledande för att skapa en större förståelse för distriktssköterskans arbete och 

vilka förutsättningar som finns för att utföra egenvårdsutbildning. Resultatet i 

denna studie ger en inblick i vad som kan utvecklas och förbättras inom 

egenvårdsutbildning som genomförs av distrikts- och diabetessköterskor samt att 

arbetsledning behöver se över  hur diabetesvård fungerar idag på respektive 

arbetsplats. Förbättringar och ökad kunskap är faktorer i egenvårdsutbildningar 

som är av betydelse till förändring. Denna studie och tidigare forskning belyser att 

mer tid och resurser till egenvårdsutbildning leder tillbättre livskvalitet och 

minskat vårdbehov för patienten med typ 2 diabetes och på sikt kan bidra till en 

bättre folkhälsa.   
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FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Författarens förslag till vidare forskning är att belysa området från patienternas 

perspektiv. Det hade varit intressant att kunna jämföra patienternas erfarenheter 

med distriktssköterskornas erfarenhet för att få en bredare bild. Författaren anser 

det viktigt att belysa detta från bådas perspektiv för att kunna genomföra 

evidensbaserade förbättring avseende patientutbildning och diabetesegenvård. 
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Bilaga 1 
Etisk egengranskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 

människor 

Projekttitel: Vuxna patienters erfarenhet att leva med typ 2 diabetes – Betydelsen 
av anpassad undervisning vid egenvård. 
Studenter: Kanyau Latif 
Handledare: Susanna Nordin 
 
  Ja Tveksamt Nej 

 
1 

 
Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  

 

   
 
 
X 

      

 
2 

 
Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?  

 

   
 
X 

      

 
3 

 
Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  

 

   
X 

      

 
4 

 
Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt?  

 

   
X 

      

 
5 

 
Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   
X 

      

 
6 

 
Avser du behandla känsliga personuppgifter, som etnicitet, 
politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 
medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv? 

 

   
X 

      

 
7 

 
Avser du behandla personuppgifter om lagöverträdelser, som 
brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller 
administrativa frihetsberövanden?  

 

   
X 

      

 
8 

 
Avser du behandla personuppgifter på ett strukturerat sätt, 
t.ex. i ett register eller en databas? (Observera att även 
avkodade och krypterade personuppgifter betraktas som 
personuppgifter så länge det finns en kodnyckel).  

 

 
 
X 

  
 

      

 
Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2016-09-27 
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Bilaga 2 

Informationsbrev till verksamhetschef avseende studie med syfte att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av patientutbildning till personer med typ 2 

diabetes. 

 Jag studerar till distriktssköterska vid Högskolan Dalarna. I utbildningen ska ett 

examensarbete skrivas på magisternivå och Syftet med studien är att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av patientutbildning till personer med typ 2 

diabetes. 

Typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes vilket innebär 85% av 

patienterna. Jag  har intresse av att få en ökad kunskap i vilka erfarenheter 

distriktssköterskor har av patientutbildning för att i framtiden kunna förbättra 

utbildningen till personer med typ 2 diabetes.  

Jag ser inga risker med deltagande i studien. Studien kan bidra till fördjupad 

kunskap inom patientutbildning, vilket ge möjlighet till förbättrad livskvalitet för 

patienten och ett minskat vårdbehov. Denna studie kommer genomföras på två 

vårdcentraler i nordväst om Stockholm under tidsperioden oktober 2018. Detta är 

en intervjustudie som kommer genomföras genom intervjuer som spelas in. Dessa 

inspelade intervjuer kommer att skrivs ut ordagrant och därefter analyseras. 

 

Viktig information om studien 

Deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering. 

Jag exkluderar distriktssköterskor som inte har tillsvidare anställning. Utvalda 

deltagare kontaktas och ett intervjutillfälle bestäms. Intervjuerna sker på 

vederbörande vårdcentral och kommer att spelas in. De ljudinspelade intervjuerna 

kommer att förvaras så att ingen obehörig kan ta del av den. Detta beräknas ta ca 

30-45 minuter. Öppna frågor kommer ställas om erfarenhet av 

egenvårdsutbildning och vilka faktorer som kan komma att bidra till 

kunskapsförbättring för patienternas egenvård. Insamlad data kommer 

transkriberas, och därefter analyseras. I analysen kommer transkriberad data 

avidentifieras. All data kommer hanteras konfidentiellt av författaren. Resultatet av 

denna studie kommer att presenteras som en magisteruppsats vid högskolan 

Dalarna, Falun. Studien kommer inte påbörjas innan ett skriftligt godkännande ges 

från verksamhetschef. 
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Jag godkänner härmed att studien får genomföras: 

 
_____________________________                          ____________________________

 Datum          Vårdcentral
    

 
_____________________________                                        ____________________________          

 Namn                              Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till diabetes- och distriktssköterskor avseende studie om 

distriktssköterskors erfarenheter av patientutbildning till personer med typ 2 

diabetes 

Jag är distriktssköterskastuderande vid Högskolan Dalarna. I utbildningen ska ett 

examensarbete skrivas på magisternivå Syftet med studien är att beskriva 

distriktssköterskors erfarenheter av patientutbildning till personer med typ 2 

diabetes. 

Typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes. Jag är intresserad av att 

förbättra patientutbildningen för personer med typ 2 diabetes för att på så vis öka 

deras egen kunskap om sjukdomen, för att kunna göra detta är det viktigt att få en 

ökad kunskap om vilka  erfarenheter distriktssköterskor har av patientutbildning 

för att i framtiden kunna förbättra utbildningen till personer med typ 2 diabetes.  

Studien kan bidra till fördjupad kunskap inom patientutbildning, vilket ge 

möjlighet till förbättrad livskvalitet för patienten och ett minskat vårdbehov. 

Studien har fått godkännande från Er verksamhetschef. 

 

Denna studie kommer genomföras genom intervjuer som spelas in och kommer ta 

ca 30-45 min. De personuppgifter som kommer att framgå i intervjun är ditt kön, 

hur länge du arbetat samt aktuell vårdcentral. Insamlad data kommer transkriberas, 

hanteras konfidentiellt av författaren och inspelningen kommer att förvaras så att 

ingen obehörig kan ta del av den. Transkriberade filer kommer avidentifieras och 

där efter analyseras. Resultatet kommer att presenteras som en magisteruppsats vi 

Högskolan Dalarna, Falun. Inspelat och transkriberat material kommer makuleras 

efter examination. 

Deltagandet är helt frivilligt, du har rätt att när som helst avbryta utan någon 

motivering. 

Med vänliga hälsningar  
Kanyau latif    Anna Lena Brorsson 

DSK-student                                Handledare/Lektor 

v13kanla@du.se                                                          anbr@du.se 

073- 999 45 07                                023-77 86 56                                 

Högskolan Dalarna  

                                                                                      Akademin Utbildning, Hälsa och Samhälle 

mailto:v13kanla@du.se
mailto:anbr@du.se
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Samtycke 

Jag har läst informationen ovan och samtycker till att delta i studien med syftet 

att beskriva distriktssköterskors erfarenheter av patientutbildning till personer 

med typ 2 diabetes. 

 

Underskrift:____________________________________ 

 

Namnförtydligande:_______________________________ 

 
Datum: :_______________________________________ 

 
 
Ort: :_________________________________________  
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Bilaga 4 

Intervjuguide 

1. Hur länge har du varit sjuksköterska? 

2. Är du distriktssköterska eller diabetessjuksköterska?  

3. Hur länge har du arbetat med diabetes typ 2?  

4. Kan du beskriva vad patientutbildning innebär för dig för personer 

med typ 2 diabetes? 

5. Har ni patientutbildning enbart på svenska eller har ni möjlighet att 

även ha det på andra språk? 

 

6. Vad fungerar bra i undervisningen, vad fungerar mindre bra? Kan du 

berätta om det är några pedagogiska hjälpmedel ni brukar använda?  

 

7. Kan du beskriva vilka faktorer som kan främja patientutbildning?  

8. Kan du beskriva vilka svårigheter som  begränsar patientutbildning? 

9. Brukar du föredra att ha patientutbildning individuellt eller i grupp: 

Vilka fördelar finns det med grupp kontra individuell utbildning? 

Varför? 

 

10. Kan du beskriva vad du tycker är målet med patientutbildningen? 

11. Kan du berätta om vilka upplevelser du haft efter patientutbildning? 

Tycker du de gett de resultat du önskat och på vilket sätt? 

 

12. Vad har du för erfarenheter om faktorer som påverkar  patientens 

motivation till patientutbildning?  

13. Kan du berätta vad har du behov av ytterligare kunskap och 

kompetens när det gäller patientutbildning?  

Kompletterande följdfrågor 

Kan du utveckla det lite mer... 
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Vad kände du.. 

Vad menar du... 

På vilket sätt... 

Avslutande frågor: Finns det någonting mer du skulle vilja berätta för mig? 
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