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Sammanfattning 

Syfte:  att kartlägga hemtjänstpersonalens kunskaper om diabetes och diabetesrelaterade 

läkemedel, agerandet i vissa specifikt beskrivna sjukdomssituationer samt kunskaper om för 

verksamheten gällande delegeringsrutiner.  

Metod: Studien genomfördes med en strukturerad enkät som innehöll frågor om diabetes, 

diabetesrelaterade läkemedel, hemtjänstpersonalens handlande vid vissa specifikt beskrivna 

sjukdomsfall samt frågor om för verksamheten gällande delegeringsrutiner. Totalt delades 120 

enkäter ut till hemtjänstpersonal i tre olika kommuner. En svarsfrekvens på 70% erhölls.  

Resultat: De största bristerna i hemtjänstpersonalens kunskaper handlade om läkemedel och 

insulinpreparat. Personalen hade inte heller helt klart för sig skillnader mellan typ 1 och typ 2 

diabetes. De flesta visste hur ett normalt blodsockervärde bör ligga men många visste inte i 

vilka situationer som ett blodsockervärde var angeläget att kontrollera. De flesta kunde 

identifiera tecken på lågt blodsocker och visste delvis hur de skulle agera i den aktuella 

situationen. Det var svårare för personalen att känna igen högt blodsocker där endast en 

tredjedel kände igen symtomen. Positivt var ändå att fler än de som kände igen symtomen (51 

%) handlade korrekt i situationen och kontaktade sjukvård. Delegeringsförfarandet visade sig 

vara olika. De flesta svarade att de fick teoretisk genomgång inför varje beviljad delegering. 

Ungefär 46 % ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att ge insulin till vårdtagare. 

Nyckelord 

Enkätstudie, hemtjänstpersonal, diabetes, läkemedelshantering, insulin, delegering. 

 
 

 



Abstract 

Objective: This study aims to describe the knowledge about diabetes and diabetes related 

medicines, actions taken in specifically described conditions and the understanding about 

delegation routines in assistant nurses working in homecare.  

Method: It is a quantitative structured questionnaire survey. Totally 120 questionnaires where 

handed out to three different communities to assistant nurses working in homecare. Of 120 

questionnaires a 70% response rate was obtained.  

Results: Insufficient results were discovered concerning knowledge about medicines and 

insulin. The knowledge about the different types of diabetes was also low. Most participants 

did know normal blood sugar levels but they did not know in which situations a blood glucose 

value is important. Most staff did have a good understanding how to discover and how to take 

action with patient who was suffering from hypoglycaemia.  

The understanding of the symptoms described who where pointing towards hyperglycaemia 

was poor.  Although some of the participants answered that they would contact nurse/doctor 

(take medical advice). The delegation procedure seemed to differ amongst the staff, the 

majority answered that they received a theoretical lesson before the delegation. 46 % believed 

that they had enough skills to give insulin to patients.  

Keywords 
Survey, assistant nurse, diabetes, drug administration, insulin, delegation procedure  
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Introduktion 

Den svenska befolkningen blir allt äldre. I och med stigande ålder ökar sjuklighet och kraven 

på sjukvård. Enligt Statistiska centralbyrån (2009) består i dag 18 % av den svenska 

befolkningen av personer över 65 år och enligt beräkningar kommer Sveriges befolkning att 

bestå av en fjärdedel pensionärer om drygt 50 år. I folkhälsorapporten från Socialstyrelsen 

(2009) beskrivs en ökning av äldre med långvariga sjukdomstillstånd. Rapporten beskriver 

även att behovet av hjälpinsatser gällande exempelvis hygien ökar drastiskt från 80 års ålder. 

Vid 85 års ålder behöver hälften av kvinnorna och ungefär en tredjedel av männen hjälp med 

sin personliga hygien. Trots det ökade hjälpbehovet har antalet platser i kommunens särskilda 

boende minskat och resurserna för antalet behövande är otillräckliga vilket medför att många 

äldre bor kvar i det egna hemmet med hjälp från anhöriga. Detta medför att kommunen får ett 

stort ansvar och hemtjänstpersonalen får en central roll vid hantering av mediciner och där 

ibland hantering och administrering av insulin. 

För att få diagnosen Diabetes Mellitus så ska det finnas två stycken fastevärden över eller lika 

med 7 mmol/l i plasmaglukos. För att fastslå vilken typ av diabetes patienten lider av tas olika 

laboratorieprover förutom plasmaglukos(P-glukos). För att få en uppfattning om hur 

blodsockret ligger över tid så analyseras HbA1c som ger ett mått på den genomsnittliga 

blodsockernivån under de föregående två till tre månaderna (Fors, 2009). 

Diabetes Mellitus delas in i flera olika former. De vanligaste formerna är Diabetes typ 1 och 

typ 2. Diabetes typ 1 drabbar oftast yngre (vanligast insjuknande 5 – 14 år) och är aggressiv i 

sin utveckling. Insulinproduktionen slås ut helt och behandling med insulin blir nödvändig. 

Diabetes Typ 2 innebär att kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin, det krävs alltså 

en större mängd insulin för att hålla blodsockret på en jämn nivå men insulinproduktionen är 

inte utslagen. De personer som drabbas av diabetes typ 2 är oftast överviktiga, andra 

riskfaktorer är stress och rökning. Åderförkalkning sker snabbare vid Diabetes Typ 1 men 

förekommer vid all diabetes. Andra följdsjukdomar är neuropati, retinopati och nefropati 

(Läkemedelsboken, 2007). 

Det finns många läkemedel som används för att behandla diabetes. Förstahandspreparatet vid 

Diabetes typ 2 är Metformin som minskar framställningen av glukos i levern och ökar 

känsligheten för insulin i musklerna. Metformin är särskilt bra för överviktiga patienter då det 

inte medför någon viktuppgång. De vanligaste biverkningarna är problem från mage och tarm. 

Andra biverkningar kan innebära påverkan av Folsyra och B12 halterna negativt. Metformin-



behandling förutsätter god lever och njurstatus.  Andra preparat som används för att behandla 

diabetes typ 2 är SU-preparat (sulfonireider, exempelvis Glibenklamid och Mindiab) dessa 

stimulerar bukspottkörteln till att frisätta mera insulin. Den vanligaste bieffekten av SU-

preparat är hypoglykemier. Speciellt hos äldre som minskar sitt energiintag kan detta vara ett 

problem, då dessa läkemedel har en lång halveringstid (Fors, 2009). NovoRapid och Actrapid 

är två liknande insuliner som hör till gruppen direktverkande respektive snabbverkande 

insuliner och börjar sänka blodsockret redan 10-30 minuter efter att det har injicerats. De 

kombineras ofta med andra insulinpreparat som till exempel Lantus och Levemir. De två 

sistnämnda preparaten hör till gruppen långtidsverkande insuliner och är så kallade basinsulin 

(Apoteket, 2009).  Insulin kan också kombineras med olika antidiabetika i tablettform (Fors, 

2009). 

Det finns 365 000 diabetiker i Sverige, av dessa har 40 000 typ 1 diabetes (Socialstyrelsen, 

2009) vilket betyder att cirka 300000 personer lider av typ 2 diabetes. I en rapport av 

Socialstyrelsen(2001) beskrivs cirka 85-90% av alla diabetiker ha typ 2 diabetes. Denna form 

av diabetes debuterar vanligen efter 40 års ålder. Tidigt i sin diabetes klarar diabetikern oftast 

att ta hand om sin behandling utan hemtjänstens hjälp och stöd men vartefter han eller hon 

blir äldre ökar behoven.  Diabetes beskrivs även som särskilt vanligt bland äldre där 20 % av 

alla individer över 80 år drabbas. Exakt hur många diabetiker som behöver hjälp av 

hemtjänsten finns inte dokumenterat men med stor sannolikhet är det ett betydande antal 

personer som är i behov av ett kunnigt omhändertagande i sin vardag (Socialstyrelsen, 2009).  

Det viktigaste för den äldre vårdtagaren som lider av diabetes är inte en effektiv blodsocker 

kontroll för att undvika följdsjukdomar som tar lång tid att utveckla. Fokus bör ligga på att 

uppnå största möjliga livskvalitet. Det kan vara bättre för en äldre patient som har ett 

svängande blodsocker, att acceptera högre blodsockervärden för att undvika akuta 

komplikationer som till exempel hypoglykemier eller blodtrycksfall. Det är samtidigt viktigt 

att ha uppsikt över patienten så att han/hon inte hamnar i ett katabolt tillstånd där patienten 

börjar tappa i vikt (Fors, 2009). Målet bör vara att patienten har ett medelblodsocker värde 

under 15 mmol/l och aldrig sjunker under 5 mmol/l. När patienten blir äldre förändras 

förutsättningar för blodsocker kontroll och patienten blir känsligare för 

läkemedelsbiverkningar då njurens funktion blir sämre (Västra Götalands regionen, 2008). 

I Västra Götalands vårdprogram (2008) anges kunskapskrav för omvårdnadspersonal vilka 

innefattar symtom på hypoglykemi och vilka åtgärder som ska vidtas i det akuta tillståndet. 

De bör också ha kunskap om matens betydelse för blodsockret och vikten av att den 



diabetessjuke motiveras att äta. Det tredje kunskapskravet för omvårdnadspersonal i 

vårdprogrammet är god kunskap om diabetesfoten. Det är också angeläget att samarbetet 

mellan vårdtagare, hemtjänstpersonal, sjuksköterska och läkare fungerar. När vårdtagaren inte 

kan förmedla sig så är hemtjänstpersonalen av stor betydelse för vårdtagarens välmående. Det 

ställer stora krav på personalen som måste vara vaksamma på förändringar hos vårdtagaren 

och förmedla dessa till sjuksköterska och läkare. Den gemensamma kunskapen om 

vårdtagaren är betydelsefull för att alla ska sträva mot samma mål som är individens 

livskvalitet.  

I det svenska systemet finns en medicinskt ansvarig sjuksköterska som har ett övergripande 

ansvar för vården i kommunen. En av hennes uppgifter är att arbeta med patientsäkerhet och 

att se till att de styrande inom kommunen ägnar tillräckliga resurser för att säkerställa god 

vård för invånarna. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har inget individuellt 

patientansvar utan en övergripande roll för omvårdnaden och patientsäkerheten. Därför menar 

Ödegård & Andersson ( 2006) att hennes handlingar inte leder till direkta medicinska misstag 

men kan vara orsaken till misstag som begås av hemtjänstpersonal. Ofta delegeras medicinska 

uppgifter som medicin och insulinadministrering till hemtjänstpersonal. Hemtjänstpersonalen 

blir då den vårdpersonal som träffar vårdtagaren mest frekvent. De kan då tvingas göra 

medicinska bedömningar om vårdtagaren är i behov av mer kvalificerad medicinsk hjälp. 

Bedömningar som egentligen kräver mer utbildad personal som sjuksköterska eller läkare 

(Ödegård & Andersson, 2006).  Detta framkommer i en studie gjord på särskilda boenden där 

drygt hälften av vårdpersonalen kunde identifiera hypoglykemi. Det var dock 20 personer av 

50 som gjorde en felaktig bedömning. Studiens sammanfattning var att risken för 

underdiagnostik och följdverkningar av hypoglykemi var stor (Rudnicka, 2007). Däremot så 

valde majoriteten att kontakta sjuksköterska och/eller kontrollera ett blodsocker när så 

behövdes. I studien beskrivs även att hemtjänstpersonalen är de som hjälper vårdtagaren i 

vardagen och arbetar närmast vårdtagaren. Distriktssköterskan/sjuksköterskan fungerar mera 

som en arbetsledare och har fått en alltmer konsultativ roll (Rudnicka, 2007). I flera studier 

gjorda i Sverige finns det belägg för att kunskapen hos undersköterskor och vårdbiträden är 

alldeles för låg för att de ska ha möjligheten att göra medicinska bedömningar (Bylund, Ström 

& Elmståhl, 1995; Carlson & Stattin 1997; Ödegård & Andersson, 2006; Rudnicka, 2007). I 

en studie av Axelsson, Elmståhl, Häll & Klint, (1999) framkom det att hemtjänstpersonal på 

olika enheter hade olika internutbildning och att alla som deltog i läkemedelshantering inte 



hade delegering. Studiens resultat visade att utbildning i sjukdomslära och 

läkemedelshantering var av stor vikt för patientsäkerheten.  

Enligt Socialstyrelsens förordningar (Raadu, 2009) är det möjligt att delegera uppgifter över 

verksamhets- och vårdgivargräns som det är i fallet när distriktssköterskan delegerar uppgifter 

till undersköterskor i hemtjänst. För att detta ska kunna ske krävs att mottagaren av uppgiften 

i det här fallet undersköterskan har fått sin arbetsgivares medgivande. I 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskans arbete framkommer det samtidigt att den 

som delegerar också måste ha ett stort kunnande inom det hon ska delegera. Detta för att 

kunna göra en korrekt bedömning av den som blir delegerad och att denne har tillräckliga 

kunskaper. Detta återfinns också i Distriktssköterskans kompetensbeskrivning där ett 

arbetsområde innefattar specialistmottagning med särskild inriktning mot vissa 

sjukdomstillstånd som till exempel diabetes (Svensk distriktssköterskeförening, 2008). Enligt 

Socialstyrelsen (Raadu, 2009) bör en delegering ske genom kontroll av både det teoretiska 

kunnandet och det praktiska förfarandet. Den som delegerar ska försäkra sig om att den som 

blir delegerad tycker sig ha tillräckliga kunskaper för uppgiften. För att en delegering ska bli 

bra för alla parter menar Remsburg (2001) att det är viktigt med en god kommunikation 

mellan den som delegerar uppgiften och den som mottager den. Det är också viktigt att 

hemtjänstpersonalen förstår vikten av att ha kunskap inom området. Detta påtalas också i en 

studie av Bylund et al (1995) där resultatet visar att om insulinadministreringen ska kunna ske 

på ett säkert sätt för patienten och att personalen ska uppleva en trygghet i uppgiften är det av 

största vikt att det finns rutiner om hur det ska gå till och att personalen har tillräckliga 

kunskaper (Bylund et al, 1995). Detta kan relateras till en studie i Malmö där resultatet visade 

att det saknades grundläggande kunskaper om läkemedel hos hemtjänstpersonalen och det 

konstaterades att utbildningsinsatser var av stor betydelse. Studien visade också att det var 

viktigt med goda delegeringsrutiner då det framkom att själva delegeringen var ett värdefullt 

undervisningstillfälle (Axelsson & Elmståhl, 1999).  

Ett sätt att kvalitetssäkra delegering för att få en säkrare vård är genom utbildning. I en artikel 

av Ödegård & Andersson (2001) framgår att vårdbiträden tog större risker än undersköterskor 

i samband med diabetesvård. Studieresultatet visade att risken var tre gånger så stor att 

vårdbiträden begick medicinska misstag i samband med diabetesvård. Detta kan relateras till 

en litteraturgenomgång av Socialstyrelsen (2006) som visade att längden av anställning inte 

nödvändigtvis säkerställer bättre medicinska kunskaper men det gör däremot utbildning. 

Socialstyrelsen föreslår i en handlingsplan för kompetensförsörjning (2004)  



undersköterskeutbildning som ett krav för att arbeta inom hemtjänsten. Tidigare gjorde 

Socialstyrelsen (2001) en granskning av hur de nationella riktlinjerna för typ 2 diabetes 

efterföljdes i kommun och landsting. Intervjuer med medicinskt ansvariga sjuksköterskor och 

sjuksköterskor som delegerade uppgifter till hemtjänstpersonal visade att delegeringsrutiner 

saknades vid 16 av 88 av de undersökta enheterna. Granskningen visade även att både 

sjuksköterskor och undersköterskor upplevde bristande fortbildning. Det kan leda till 

medicinska misstag som får negativa konsekvenser för vårdtagaren. Socialstyrelsen 

rekommenderade i sin rapport huvudmännen att se till att utrymme för fortbildning skapas. 

Problemformulering 

Det finns få studier gjorda inom hemtjänstpersonals kunskaper om diabetes och insulin. Det är 

därför av största vikt att studera kunskap och utbildning inom området. Detta för att 

säkerställa en patientsäker vård. I en studie av Axelsson, Elmståhl, Häll & Klint, (1999) 

framkom det att hemtjänstpersonal på olika enheter hade olika internutbildning och att alla 

som deltog i läkemedelshantering inte hade delegering. I resultatet kom studien fram till att 

utbildning i sjukdomslära och läkemedelshantering var av stor vikt för patientsäkerheten.  

Det är angeläget att distriktssköterskan är medveten om vilka utbildningsinsatser som krävs 

för säker hantering av insulin och en säker vård ur både patient och vårdpersonals perspektiv.  

Detta för att kunna utforma delegeringsförfarandet på bästa sätt. Där hemtjänstpersonal ges 

möjlighet att få de kunskaper som är nödvändiga för det arbete de ska utföra och de 

situationer de kan ställas inför i sitt dagliga arbete. Med kunskaper om hur de bör agera i 

svåra situationer kan de också känna sig säkrare och tryggare i sitt dagliga arbete.   

Syfte 
Syftet med studien var att kartlägga hemtjänstpersonalens kunskaper om diabetes och 

läkemedelshantering inom området, deras kunskaper om läkemedel och agerande vid vissa 

specifikt beskrivna sjukdomsfall i samband med diabetes, samt kunskaper om 

delegeringsrutiner i verksamheten.  

Frågeställningar 

1. Vilken kunskap har hemtjänstpersonal om diabetesrelaterade läkemedel, 

läkemedelsbiverkningar, indikationer/kontraindikationer samt administrering? 

2. Hur agerar hemtjänstpersonalen i vissa specifikt beskrivna diabetesrelaterade sjukdomsfall? 



3. Vilka kunskaper har hemtjänstpersonalen om för verksamheten rådande delegeringsrutiner? 

Metod 

Design 

Studie designen var en enkätstudie med kvantitativ ansats.  

Population och urval 

Urvalet har skett genom att alla enhetscheferna i fem olika kommuner tillfrågades om intresse 

för deltagande i studien. Av de tre kommunerna som var positiva till deltagande i studien 

tillfrågades alla enhetschefer om deras hemtjänstpersonal hade möjlighet att delta i studien. På 

så vis gavs all hemtjänstpersonal i kommunerna möjlighet att delta i studien. Tre enhetschefer 

var positiva till att deras hemtjänstpersonal skulle delta i studien vilket resulterade i att totalt 

nio hemtjänstgrupper deltog. Den slutliga undersökningspopulationen bestod av 

hemtjänstpersonal i flera kommuner i Dalarna och Värmland. Totalt 120 enkäter delades ut på 

nio arbetsplatser i tre olika kommuner.  De inklusionskriterier som användes var att 

personalen skulle vara fast anställda eller vikarierat tre månader eller längre vid 

undersökningstillfället. Det var 83 anställda inom hemtjänsten som besvarade enkäten.  

Mätinstrument/Datainsamlingsmetod 

Ett utarbetat frågeformulär användes (Bilaga 1). En stor del av frågorna i enkäten har använts 

vid tre tidigare studier, två tillfällen i Malmö 1993 och 1998 samt en gång i Dalarna år 2007 

(Axelsson, Elmståhl, Häll & Klint, 1999; Rudnicka, 2007). Samma frågor har använts för att 

möjliggöra jämförelse mellan resultaten i de ovan nämnda studierna.  För den aktuella studien 

valdes att enbart använda de delar som innefattade diabetesrelaterade läkemedel samt 

delegeringsrutiner. Vissa av frågorna omarbetades för att passa studien och enkäten 

kompletterades sedan med ytterligare frågor.  

Frågeformuläret bestod av både frisvarsfrågor och frågor där svaranden skulle ange ett rätt 

svarsalternativ. Enkäten innehöll även frågor där flera alternativ kunde vara rätt samt frågor 

om demografisk data. De frågor i enkäten som modifierades var fråga nr 5, 22, 23. I fråga 5 

har de olika läkemedelspreparaten ändrats till i dagsläget mer vanligt förekommande 

läkemedel för diabetes. I fråga 22 där deltagarna i den ursprungliga studien ombads kortfattat 

beskriva tillvägagångssättet vid läkemedelshantering har läkemedel ändrats till insulin. I fråga 



23 har medicin bytts ut till insulin. De frågor som konstruerades för den aktuella studien var 

nr 4 samt nr 6 – 12.  

Det insamlade undersökningsmaterialet har bearbetats med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. Det insamlade materialet lades in i matriser för att kunna få fram svarsfrekvens för de 

olika svarsalternativen. Medelarbetslängd har beräknats. En del av analysen har gjorts 

manuellt där resultaten för de som har delegering på insulin beräknats. Där exempelvis antal 

svaranden som kryssat i tre korrekta svar har identifierats. För att analysen ska bli så korrekt 

som möjligt har författarna oberoende av varandra räknat och gjort bedömningar för att sedan 

jämföra de resultat som erhölls. Vid avvikande svar har analysen gjorts ytterligare en gång. 

Tillvägagångssätt 

Enhetscheferna för de aktuella hemtjänstgrupperna tillfrågades om tillstånd och intresse för 

deltagande i studien via telefon och e-post. Studien genomfördes i form av en klassrumsenkät 

som delades ut och samlades in i samband med arbetsplatsträffar på de inkluderade enheterna.  

Muntlig information om frivilligt deltagande och studiens syfte gavs vid varje tillfälle. 

Enhetschefen ombads att inte närvara vid undersökningstillfällena.  

Forskningsetiska överväganden 

Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna granskade och gav tillstånd till att 

genomföra studien. Det fanns en del etiska problem i samband med studien som måste 

beaktas. Enkätens utformning kan uppfattas som kontroll av enskilda arbetstagares kunskaper 

och kan upplevas som hotande och kränkande. Hemtjänstpersonalen informerades om att 

deltagandet var valfritt och de som inte önskade delta ombads lämna in blankt. Information 

gavs till cheferna om att deras närvaro inte var önskvärd eftersom det finns en obalans i 

maktförhållandet mellan chefer och anställda. Hemtjänstpersonalen kan uppleva sig tvingade 

att delta i studien om chefen är närvarande. Enkäterna kodades inte för att säkerställa 

svarandes fulla anonymitet.  

Projektets kliniska betydelse 

Studien undersöker hemtjänstpersonalens kunskaper gällande diabetes och resultaten kan 

ligga till grund för utformning av utbildning, rutiner och delegering av insulinhantering till 

hemtjänstpersonal.  



Resultat 

Bakgrundsfrågor 

I studien deltog 83 individer från olika hemtjänstgrupper. Av de anställda var 60 

undersköterskor, 20 vårdbiträden och tre hade annan utbildning. Insamling av material till 

studien skedde under oktober månad 2009 på nio olika arbetsplatser i tre olika kommuner i 

Dalarna och Värmland Yrkeserfarenheten bland hemtjänstpersonalen varierade från 6 

månader till 33 år, medelvärde var ungefär 10 år. Personalen fick frågan om de fått någon 

utbildning om läkemedel. 66 % ansåg att de fått utbildning, 24 % svarade nej och 7 %  visste 

inte. 

Hemtjänstpersonalens kunskaper om diabetes 

Hemtjänstpersonalens kunskaper om diabetes var ofullständiga. På frågan om vad som 

kännetecknar typ 1 diabetes svarade 75 % att det var unga som drabbades, 58 % kände till att 

den som är typ 1 diabetiker saknar egen insulinproduktion, endast 8 % svarade att den som är 

typ 1 diabetiker ofta är magerlagd (Tabell 1).  

Tabell 1 Svar på vad som kännetecknar typ 1 diabetes  

Alternativ n 

(hemtjänstpersonal)  
 % 

   

Ung 
Gammal 
Magerlagd 
Övervikt 
Har egen insulinproduktion 
Saknar egen insulinproduktion 

 

62 

16 

7 

18 

4 

48 

75 

19 

10 

22 

5 

58 

   

   

 

 



På frågan vad som kännetecknar typ 2 diabetes svarade 75 % att äldre personer får diabetes, 

48 % svarade övervikt och 47 % visste att en person med typ 2 diabetes har egen 

insulinproduktion (Tabell 2).  

 

Tabell  2. Svar på vad som kännetecknar typ 2 diabetes  

Alternativ n 

(hemtjänstpersonal)  
 % 

   
Ung 
Gammal 
Magerlagd 
Övervikt 
Har egen insulinproduktion 
Saknar egen insulinproduktion 

 

13 

62 

7 

40 

39 

9 

16 

75 

8 

48 

47 

11 

   

   

 

Endast 28 % kände till att HbA1c speglar blodsockervärdet under en längre tid (2-3 månader), 

en vanlig missuppfattning var att HbA1c var samma sak som P-glukos värdet. Det var inte 

heller alla som visste i vilka situationer det är lämpligt att ta ett blodsocker. Av 

hemtjänstpersonalen som hade delegering svarade 26 % rätt på frågan att det var värdefullt att 

ta ett blodsockervärde när patienten var medvetslös och när patienten var agiterad. Det var 52 

% som svarade delvis rätt och angav att det var värdefullt att ta ett blodsocker när patienten 

antingen var medvetslös eller när patienten var agiterad . 22 % svarade helt fel att det var 

lämpligt exempelvis direkt efter måltid. För att det ska vara värdefullt att hemtjänstpersonalen 

tar ett blodsocker krävs att de även kan tolka svaret. På frågan om vad som är ett normalt 

blodsocker fastevärde för en frisk person svarade 71 % korrekt (4-6 mmol/l) men 21 % 

svarade felaktigt (7-9mmol/l). Av dem som hade delegering på insulin svarade 74 % rätt på 

frågan. Det är positivt att endast 2,5 % svarade 1-3 mmol/l eftersom det kan leda till 

livshotande tillstånd. 

                                  



Kunskaper om diabetesrelaterade läkemedel, läkemedelsbiverkningar, 

indikationer/kontraindikationer samt administrering 

Studien visade att personalens kunskaper om diabetesrelaterade läkemedel var bristfällig. Det 

preparat som identifierades flest gånger var Metformin som 42 % angav, 34 % svarade att 

Mindiab används i diabetesbehandling och 12 % svarade Glibenklamid. Ingen klarade av att 

identifiera alla tre preparaten däremot visste alla att Furix eller Trombyl inte är 

diabetespreparat. Det var 6 % som ansåg att den blodtryckssänkande tabletten Enalapril 

används i behandling av diabetes. 

 

Det insulin som majoriteten identifierade som långtidsverkande var Lantus som 33% kände 

till medan 7 % svarade Levemir. Många (18%) angav felaktigt att NovoRapid var ett 

långtidsverkande insulin och 15 %  angav Actrapid. Av personalen som hade 

insulindelegering svarade endast 11 % helt rätt på frågan. Vilket tyder på bristande kunskap 

om olika insulinpreparat och hur snabb effekten av de olika insulinpreparaten är (Figur 1). 

Insulin 

          

Figur 1. Angivna alternativ för långtidsverkande insulin. 

När det gällde frågan om administrering var kunskaperna om förvaring av preparat och att 

stickstället bör varieras goda. Det var 74 % som svarade att en öppnad insulinpenna förvaras i 

rumstemperatur och 21 % svarade kylskåp. Det var få som angav alla rätt på frågan om varför 

nålen ska bytas varje gång insulinpennan ska användas. (risk för kontamination, att nålen blir 

slö och att det medför risk för större vävnadsskada). Dock svarade 65 % att nålen bör bytas på 

grund av risk för kontamination, 12 % svarade att nålen blir slö och 30 % svarade att det 

medför risk för större vävnadsskada.  

 



Hemtjänstpersonalen ombads kortfattat beskriva sitt tillvägagångssätt vid administrering av 

insulin. Lika många svar som deltagare erhölls på frågan och detaljeringen i beskrivningen 

varierade. Det var därför svårt att få en tydlig bild av personalens kunskaper gällande 

administrering av insulin. Anmärkningsvärt är dock att endast en person av de som hade 

insulindelegering kontrollerade identitet före de administrerar insulinet. Trots detta ansåg 

samtliga av dem som hade delegering på insulin att de hade tillräckliga kunskaper för 

uppgiften. Av hela undersökningspopulationen ansåg 46 % att de hade tillräckliga kunskaper 

(Figur 2). 

Kunskap 

 

 Figur 2. Personalens skattning om huruvida de ansåg sig ha tillräckliga kunskaper 

Agerande i vissa specifikt beskrivna diabetesrelaterade sjukdomsfall 

En majoritet av personalen (72 %) kände igen symtomen på lågt blodsocker. Endast ett fåtal 

(3 %) svarade helt fel och angav att symtom på lågt blodsocker är tecken på högt blodsocker. 

Det var 15 % som inte kunde ange symtom på lågt blodsocker. Av dem som hade delegering 

på insulin svarade 85 % dock rätt på frågan. 

I följdfrågan skulle hemtjänstpersonalen beskriva hur de agerade vid tecken på lågt 

blodsocker. Det var 45 % av personalen som angav ett svar som kan tolkas som delvis rätt. De 

angav att de antingen tog sjukvårdskontakt eller gav kolhydrater. Det var 41 % som svarade 

att de tog sjukvårdskontakt samt att de gav kolhydrater till patienten. Endast ett fåtal (3 %) 

angav ett svar som tyder på ett felaktigt handlade exempelvis gav insulin, vilket kan medföra 

ett livshotande tillstånd. Några (35 %) svarade att de kontrollerade blodsocker på vårdtagaren, 

vilket inte är helt fel förutsatt att personalen klarar att tolka blodsockervärdet och handla 

därefter (Figur 3). Av dem som hade delegering på insulin agerade endast 33 % helt rätt i 

situationen, 48 % handlade delvis rätt och 15 % agerade felaktigt . Resultatet tyder på 

bristande kunskaper om hur personalen bör agera vid hypoglykemi eftersom situationen 



kräver ett snabbt och korrekt agerande för att inte orsaka ett livshotande tillstånd hos 

vårdtagaren.  

Hypoglykemi 

            

Figur 3. Agerande vid lågt blodsocker 

När det gällde att identifiera högt blodsocker var det avsevärt svårare för hemtjänstpersonalen 

där 64 % av deltagarna inte klarade att identifiera högt blodsocker. Endast 34 % identifierade 

symtomen som högt blodsocker. Anledningen till det höga blodsockret i patientfallet berodde 

på att patienten inte hade kunnat tillgodogöra sig medicinen för sin diabetes vilket ledde till 

högt blodsocker detta angav endast 2 % av hemtjänstpersonalen som svar. Av dem som hade 

delegering på insulin svarade 44 % rätt på frågan .   

 

I en följdfråga skulle personalen beskriva sitt agerande i situationen och drygt hälften 51 % 

skulle handla korrekt i situationen (ta sjukvårdskontakt). Endast 4 % angav ett svar som tyder 

på ett helt inkorrekt handlande. De skulle ge något sött till vårdtagaren vilket leder till ännu 

högre blodsocker. De som hade delegering på insulin uppvisade ett bättre resultat. Det var 70 

% som skulle agera korrekt i situationen. 

 

I en av frågorna fick personalen reflektera kring ett patientfall där patienten tagit för många 

tabletter för sin diabetes. De flesta (91 %) angav att de skulle agera på ett delvis rätt sätt som 

till exempel att ta sjukvårdskontakt. Det var 16 % som svarade helt korrekt och angav att de 

skulle ge en extra smörgås till vårdtagaren och ringa sjuksköterska. Av dem som var 

delegerade svarade endast 11 % helt rätt. Utmärkande för den grupp av personalen som hade 

insulindelegation är att de hade ett sämre resultat än hela undersökningspopulationen i den 

frågan (Figur 4). 



Överdosering

Figur 4. Handlande när vårdtagaren tagit för många diabetestabletter 

Kunskaper om verksamhetens rådande delegeringsrutiner 

Det var 80 % av personalen som hade läkemedelsdelegering. I den gruppen var det 46 % som 

hade enbart delegering gällande läkemedel och 33 % hade delegering på både läkemedel och 

insulin.När det gällde frågan om delegeringsrutiner så visade resultatet att delegerings 

förfarandet varierade. Det var 28 % som fick en teoretisk genomgång iför varje beviljad 

delegering. Det var 34 % som fick en teoretisk eller praktisk genomgång inför första beviljad 

delegering, sedan förnyades delegeringen automatiskt utan någon genomgång (Tabell  3). 

Tabell  3. Förfarande vid delegering. 

Alternativ n 

(hemtjänstpersonal)  
 % 

   

Teoretisk genomgång inför varje beviljad delegering 

 
Praktisk instruktion inför varje beviljad delegering                             

 

Får beviljad delegering utan teoretisk genomgång 

 

Får beviljad delegering utan praktisk instruktion 

 
Får en teoretisk eller praktisk genomgång inför första  
beviljad delegering sedan förnyas delegering utan genomgång 

23 

 

1 

 

0 

 

2 

 

28 

28 

 

1 

 

0 

 

2 

 

34 

   

   



 

 

Resultaten i delegeringsfrågorna visar att hemtjänstpersonalen har relativt goda kunskaper om 

vad som gäller för en delegering. Ett flertal av personalen (65 %) visste att socialstyrelsens 

författningar kräver delegering. Det var dock 12 % av personalen som hade uppfattningen att 

det var sjuksköterskan som kräver det och några hade även svarat både socialstyrelsens 

författningar och att sjuksköterskan kräver delegering. Det var även många (49 %) som visste 

att de var hälso- och sjukvårdspersonal när de har en delegering. En majoritet (87 %) av 

hemtjänstpersonalen svarade att en delegering alltid är tidsbegränsad och lika många visste att 

den kan återkallas. Endast 1 % ansåg att den inte alltid var tidsbegränsad och 12 % visste inte. 

När det gällde frågan om en delegering kan återkallas var resultatet ungefär lika som för 

tidsbegränsad.   

Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Huvudfynden i undersökningen visar att hemtjänstpersonalens kunskaper om diabetes var 

bristfälliga. De största bristerna i hemtjänstpersonalens kunskaper gällde läkemedel och 

insulinpreparat, där ingen av dem som svarade på enkäten klarade av att identifiera alla 

läkemedel som var avsedda för behandling av diabetes. Även kunskaper om vilka insulin 

preparat som var långtidsverkande visade sig vara svårt för personalen. Med tanke på det 

dåliga resultatet har personalen troligen inte heller kunskaper om läkemedelsbiverkningar, 

indikationer och kontraindikationer. När det gällde variation av stickställe och förvaring av 

insulin var kunskaperna bättre där 74 % visste hur en öppnad insulinpenna ska förvaras. Lågt 

blodsocker var lättare för personalen att identifiera där 72 % klarade uppgiften men endast 41 

% agerade helt rätt i situationen och tillförde kolhydrater och kontaktade sjukvård. Endast ett 

fåtal (3 %) handlade felaktigt och gav insulin.  

Agerandet vid vissa specifikt beskrivna sjukdomsfall var bristfälliga där personalen hade svårt 

att känna igen högt blodsocker. Positivt var dock att de flesta valde att ta sjukvårdskontakt. 

Resultatet tyder på bristande kunskaper om hur personalen bör agera vid hypoglykemi 

eftersom situationen kräver ett snabbt och korrekt agerande för att inte orsaka ett livshotande 

tillstånd hos vårdtagaren.  



Resultaten i delegeringsfrågorna visar att hemtjänstpersonalen har relativt goda kunskaper om 

vad som gäller för en delegering däremot så varierade delegeringsförfarandet där det 

vanligaste förfarandet var att personalen fick en teoretisk eller praktisk genomgång inför 

första beviljad delegering, sedan förnyades delegeringen automatiskt utan någon genomgång. 

Detta kan tyda på bristande delegeringsrutiner vilket även framgår av kunskapsfrågorna i 

enkäten där de som hade delegering inte alltid hade ett bättre resultat. 

Resultatdiskussion 

De flesta (72 %) deltagare i undersökningen var utbildade undersköterskor vilket är positivt 

med tanke på resultatet i Ödegård & Anderssons undersökning (2001) som visade att 

vårdbiträden begick fler misstag och tog större risker i samband med diabetesvård än 

undersköterskor. Undersökningen visade att outbildad personal var mindre medvetna om vilka 

konsekvenser deras handlande kunde få. 

Diabetesfrågor 

Kunskaperna om typ 1 och typ 2 diabetes och vad som skiljer dem åt var bristfällig bland 

undersökningspopulationen. Det är grundläggande kunskap i diabetesvård som är viktiga att 

ha kunskap om när man skall arbeta inom hemtjänsten. Det är därför viktigt att utbilda 

personalen så att de får grundläggande kunskaper om båda insulindiagnoserna och då 

framförallt om symtom och tecken på ohälsa. I en rapport av Socialstyrelsen (2001) som 

studerat hur de nationella riktlinjerna för typ 2 diabetes efterföljs i kommun och landsting 

framgår det att både sjuksköterskor och undersköterskor upplever bristande fortbildning. Det 

kan leda till medicinska misstag som får negativa konsekvenser för vårdtagaren. 

Socialstyrelsen rekommenderar i sin rapport huvudmännen att se till att utrymme för 

fortbildning skapas. 

Läkemedel och insulin 

I frågorna om olika diabetes mediciner och insulinpreparat var bristerna på kunskap stora. 

Ingen av deltagarna kunde identifiera alla preparaten trots att de flesta var delegerade till att 

ge mediciner till vårdtagare. Detta tyder på brister i utbildning gällande diabetesrelaterade 

läkemedel som kan få allvarliga följder för vårdtagaren. I enkätfrågan som gällde att 

identifiera olika diabetesläkemedel så valde vi andra mer aktuella diabetesläkemedel än i de 

tidigare studierna med samma enkätfråga. Vid en jämförelse med de tre tidigare studierna 

påvisas bristande kunskaper hos hemtjänstpersonal gällande diabetesrelaterade läkemedel. 



Samtliga av de tre tidigare studierna antyder att de dåliga resultaten troligen beror på 

bristande kunskaper hos hemtjänstpersonalen som i förlängningen kan få allvarliga följder då 

hemtjänstpersonalen handhar läkemedel utan att ha tillräckliga kunskaper. Konsekvenser av 

detta kan till exempel vara undertolkning av läkemedelsrelaterade biverkningar (Axelsson et 

al, 1999, Rudnicka, 2007). 

Ett fåtal (28 %) av personalen visste att HbA1c är ett värde på hur blodsockret har legat under 

en längre period (2-3 månader). Det kan diskuteras om huruvida hemtjänstpersonalen behöver 

kunna förklara vad HbA1c står för. Vi anser det ändå värdefullt att känna till betydelsen för 

att kunna tillgodogöra sig forskningsresultat. HbA1c nämns ofta i undersökningar. Genom att 

känna till vad HbA1c står för kan hemtjänstpersonalen samarbeta med andra yrkeskategorier 

(sjuksköterska) och  förstå resonemang angående till exempelvis kost och motion. Vikten av 

teamarbete omnämns i Västra Götalands vårdprogram (2008) där den gemensamma 

kunskapen om vårdtagaren värderas högt för individens livskvalitet. Det kan också vara bra 

att känna till om en vårdtagare frågar om sitt HbA1c. Hemtjänstpersonalen är den 

personalkategori som en vårdtagare träffar oftast och bör kunna svara på vanliga frågor om 

diabetes.  

Man kan misstänka att många av deltagarna förvarade insulinet felaktigt. Det var 35 % som 

svarade att de förvarade insulinet felaktigt eller inte visste hur det skulle förvaras. Av dem 

som svarat hade inte alla undersköterskeutbildning och endast 33 % hade delegering på 

insulin. Det kanske är ett orimligt krav att de som inte hade delegering på insulin ska veta hur 

en öppnad insulinpenna ska förvaras eller huruvida de behöver ha den kunskapen eftersom de 

inte är ålagda insulinhantering. På frågan om varför man bör byta spets vid varje 

insulingivningstillfälle angav 65 % att det var på grund av risk för kontamination. Det var 12 

% av deltagarna som svarade att nålen blev slö och 30 % svarade risk för större vävnadsskada. 

De varierande kunskaperna kan bero på olika utlärning i olika utbildningar samt vad 

sjuksköterskor förmedlar för kunskap vid delegeringstillfället. Även Axelsson et al (1999) 

visar att internutbildningar varierar mellan olika arbetsplatser. För sjuksköterskan som 

delegerar gäller det att vara engagerad och göra undervisningen intressant vilket kan relateras 

till en studie av Remsburg (2001) som visar att en god kommunikation är viktig vid 

delegering och att den som mottager delegeringen förstår hur hon/han ska omsätta den 

förmedlade kunskapen i praktiken. Därför borde rutinerna för hur en delegering ska gå till 

vara bättre och utvärderas regelbundet. Även distriktssköterskor borde ta sitt ansvar och 

eftersträva goda delegeringsrutiner eftersom det framgår av kompetensbeskrivningen att 



distriktssköterskan ska ha goda kunskaper om insulin och delegering (Svensk 

distriktssköterskeförening, 2008). En studie av Bylund et al. (1995) visar att goda 

delegeringsrutiner och goda kunskaper hos personalen är avgörande för patientsäkerheten och 

för att patienten ska uppleva trygghet i uppgiften. Därför borde det vara en självklarhet att 

eftersträva goda delegeringsrutiner och ett bra arbetsklimat något som sjuksköterskor som 

delegerar måste ta sitt ansvar för. 

Handlande i olika diabetesrelaterade sjukdomsfall 

Patientfallen som presenterades i enkäten är vanligt förekommande hos diabetiker och är 

exempel på situationer som hemtjänstpersonal kan komma att ställas inför i sitt dagliga arbete 

oavsett om de är delegerade eller ej. För en patientsäker vård är det viktigt att personalen har 

kunskaper om hur de bör agera i dessa situationer eftersom vissa av situationerna kan leda till 

livshotande tillstånd. Vid en jämförelse med de tre tidigare studier som använt samma 

patientfall ses liknande resultat alla de tre tidigare studierna konstaterar bristande kunskaper 

vid hypoglykemi. Orsaken antyds bero på dåliga kunskaper hos hemtjänstpersonalen som i 

förlängningen leder till underdiagnostik och komplikationer till följd av hypoglykemi.( 

Axelsson et al, 1999, Rudnicka, 2007). Det är anmärkningsvärt att hemtjänstpersonalens 

kunskaper om hypoglykemi var bristfälliga eftersom det anges vara ett kunskapskrav i vissa 

vårdprogram som tillämpas. Detta styrks av Västra Götalands Vårdprogram (2008) där ett 

kunskapskrav är att personalen ska kunna känna igen symtom på hypoglykemi och kunna 

vidta nödvändiga åtgärder. Vilket är något som borde vara ett krav för all 

omvårdnadspersonal. Vikten av utbildning kan styrkas av en studie av Axelsson, Elmståhl, 

Häll & Klint, (1999) där det framkom att det är viktigt för patientsäkerheten att utbilda 

personalen inom sjukdomslära och läkemedelshantering. Det framkom även att personalen 

fick olika internutbildningar beroende på arbetsplats. Detta kan relateras till en studie av 

Ödegård & Andersson (2006) som visade att sjuksköterskans uppfattningar om utbildning och 

ledarskap påverkar kunskapen om diabetes hos undersköterskor och vårdbiträden. 

Sjuksköterskor med medicinskt ansvar vars engagemang är bristande kan medföra dålig 

kommunikation och utbildning och i förlängningen att undersköterskor och vårdbiträden 

begår medicinska misstag. Även Remsburg (2001) påvisar vikten av god kommunikation för 

att hemtjänstpersonalen ska förstå vikten av att ha kunskap inom området. 



Delegeringsfrågor 

Resultatet tyder på att delegeringsförfarandet varierade eller också hade hemtjänstpersonalen 

olika uppfattningar om hur delegeringen gick till. Vissa fick en praktisk genomgång vid varje 

delegeringstillfälle medan andra endast fick en praktisk genomgång vid första 

delegeringstillfället och sedan förnyades delegeringen utan genomgång. Det kan även vara 

möjligt att olika sjuksköterskor har olika rutiner för hur en delegering till hemtjänstpersonal 

ska genomföras. Bristande rutiner och regler för delegering ses i Socialstyrelsens granskning 

av hur de nationella riktlinjerna för typ 2 diabetes efterföljs i primärvård och kommunal 

hälso- och sjukvård (2001). Det framkom vid intervjuer med medicinskt ansvariga 

sjuksköterskor och sjuksköterskor att 16 av 88 enheter saknade rutiner och regler för 

delegering till undersköterskor och vårdbiträden. I sitt utlåtande uppmanar Socialstyrelsen 

huvudmännen att se över verksamheten och skapa utrymme för fortbildning. Detta kan 

relateras till en studie av Bylund et al. (1995) som handlade om insulinadministrering som 

visade att det är viktigt med goda rutiner och goda kunskaper hos personalen för att patienten 

ska känna trygghet i uppgiften. Det är även viktigt ur patientsäkerhetssynpunkt. Även 

Axelsson & Elmståhl (1999) påvisar betydelsen av utbildningsinsatser och goda 

delegeringsrutiner. De fann även att delegeringstillfället var ett värdefullt tillfälle för 

undervisning. Detta är något som måste beaktas vid utformande av riktlinjer. Med ett 

förfarande där praktisk eller teoretisk utbildning endast ges vid första tillfället och sedan 

förlängs utan genomgång försvinner det unika och värdefulla undervisningstillfället. 

 På frågan om hemtjänstpersonalen ansåg sig ha tillräckliga kunskaper för att administrera 

insulin ansåg endast 46 % att de hade tillräckliga kunskaper. Det är dock anmärkningsvärt att 

samtliga som hade insulindelegering ansåg sig ha tillräckliga kunskaper. Detta kan kanske 

bero på att personalen endast ser det praktiska i uppgiften. För att få delegera krävs att den 

som mottager delegering upplever sig ha tillräckliga kunskaper för att utföra uppgiften. Något 

som den som delegerar ska förvissa sig om (SOSFS 1997:14). Även om de som upplevde 

bristande kunskaper inte hade delegering på insulin är det ändå ett problem eftersom de träffar 

vårdtagare som har diabetes och kan många gånger tvingas göra medicinska bedömningar. 

Detta kan relateras till flera svenska studier där det framkommit att kunskapen hos 

undersköterskor och vårdbiträden är alldeles för låg för att de ska ha möjligheten att göra 

medicinska bedömningar (Bylund, Ström & Elmståhl, 1995, Carlson & Stattin 1997, Ödegård 

& Andersson, 2006). Det är även olyckligt om en arbetstagare känner sig påtvingad en uppgift 



som han eller hon inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att klara av. Detta kan medföra 

brister i patientsäkerheten.  

 

Metoddiskussion 

Styrkan i uppsatsen ligger i att den är systematiskt genomförd och att svarsfrekvensen är hög. 

Genomförandet av studien säkerställer att svaren speglar deltagarnas kunskaper eftersom de 

inte haft möjlighet att titta i böcker eller diskutera med någon. Förfarandet med 

klassrumsenkät visade sig vara effektivt. Det gav en hög andel svaranden och det var även ett 

effektivt sätt att snabbt få tillbaka enkäterna. Att deltagarna gavs möjlighet att svara på 

enkäten under arbetstid tror vi också var en bidragande orsak till att antalet besvarade enkäter 

var stort.  

Vi anser att syftet uppfyllts men den första frågeställningen som var: vilken kunskap har 

hemtjänstpersonal om diabetesrelaterade läkemedel, läkemedelsbiverkningar, indikationer/ 

kontraindikationer samt administrering visade sig svår att besvara med hjälp av enkäten. 

Antingen så var enkätfrågorna felställda eller så var frågeställningen för ambitiös. 

Undersökningspopulationen hade även kunnat vara större, hela Dalarna hade kunnat tillfrågas 

för att få en mer korrekt bild över hur det ser ut i länet. Studien hade även blivit mer 

generaliserbar för Dalarna om populationen varit större och deltagande från hela Dalarna varit 

med i studien. Studien är för liten och organisationen varierar mellan landstingen och 

kommunerna och därför är troligen inte resultatet generaliserbart för hela Sverige. 

Slutsats 

Resultatet visar att det finns brister i hemtjänstpersonalens kunskaper inom diabetes. Många 

anser sig ha för dåliga kunskaper för att kunna ge insulin, många känner sig otrygga i sina 

arbetsuppgifter och det ansvar de ställs inför i sitt dagliga arbete. De största bristerna gällde 

kunskap om diabetesrelaterade läkemedel där personalen hade svårt att identifiera rätt 

preparat trots detta var de flesta delegerade till att ge mediciner. De flesta i personalen önskar 

dock mer utbildning och kontinuerlig fortbildning. 

Klinisk tillämpning 

Ett viktigt mål bör vara att den som delegerar läkemedelshantering och insulin måste förvissa 

sig om vilka kunskaper gruppen och individen har. Den som delegerar bör ge kontinuerlig 



utbildning för att personalen ska känna sig trygga i sitt dagliga arbete. Utbildningen ska vara 

rimlig i förhållande till de arbetsuppgifter och det ansvar hemtjänstpersonalen har. Det är 

också viktigt med utbildning och fortbildning till hemtjänstpersonal för att trygga en 

patientsäker vård. Axelsson, Klint, Häll & Elmstål (1999) säger att det krävs utbildning och 

fortbildning för att ge personalen den reella kompetens som krävs för att kunna följa de 

författningar som finns. 

Förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att göra en större studie över hela Sverige för att se om det finns skillnader 

mellan olika delar av landet eftersom organisationen variera mellan olika landsting och 

kommuner. I vissa landsting ansvarar hemsjukvården för insulingivning medan det i andra 

sköts av kommun. Dessutom varierar vem som ansvarar för hemsjukvården. Cirka hälften av 

Sveriges kommuner ansvarar för hemsjukvården (Svenska kommun förbundet, 2002). 

Det skulle också vara värdefullt att intervjua undersköterskor inom området för att få en bild 

av deras upplevelser. 
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