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SAMMANFATTNING 

 

Syfte 

Att beskriva personers upplever att få pre-diabetes som en del av livet.  

Metod 

Kvalitativ design. Studien genomfördes med fokusgrupper bestående av personer med pre-

diabetes. Tre olika grupper med totalt 12 personer ingick i studien.  

Resultat 

Ur diskussionerna kunde tre olika kategorier urskiljas. Pre-diabetes som en del av livet, 

egen erfarenhet och kunskap om tillståndet samt behov av information och stöd för ökad 

kunskap om livsstilsförändringar.  

Pre-diabetes var för de flesta studiedeltagare ett okänt begrepp. Känslor som osäkerhet och 

rädsla för tillståndet, samt för eventuell utveckling till manifest diabetes var vanligt.  

Det ansågs värdefullt att få besked i tidigt skede om förhöjda blodsockervärden, eftersom 

individen då hade möjlighet att påverka sin livsstil och förebygga annan sjukdom.  

Alla deltagare önskade mer kunskap och stöd kring pre-diabetes och livsstilsåtgärder. 

Respondenterna beskrev besvikelse över vårdpersonalens bemötande i samband med 

beskedet om förhöjda blodsockervärden. Informationen ansågs vara för knapphändig vilket 

gav uppfattning om att tillståndet inte var något att bry sig om. 

Konklusion 

Respondenterna ville i största möjligaste utsträckning förhindra utvecklingen av T2DM 

genom egenvårdsinsater i form livsstilsförändringar. För att lyckas med det uppgav 

studiedeltagarna behov av information om vad tillståndet pre-diabetes innebär. Personer 

som får pre-diabetes bör få saklig information, råd och stöd om tillståndet i samband med 

beskedet. 

 

 

Nyckelord: Pre-diabetes, upplevelser, egenvård, diabetesprevention, patientutbildning. 

 

 

 

 



    

 

  

ABSTRACT 

 

Aim  

To describe persons individual experiences of pre-diabetes as a part of life.  

 

Method 

Qualitative design. The study was carried out with focus groups, consisting of people with 

pre-diabetes. Three groups with a total of 12 persons were included the study.  

 

Results 

Three different categories could be seen from the focus-group discussions; pre-diabetes as 

a part of life, own experience and knowledge about the condition and the need for 

information and support for increased knowledge about changes in lifestyle.  

Pre-diabetes was for most study participants an unknown concept. The participants 

described fear and uncertainty about the condition, mainly about the development to 

manifest diabetes. 

 It was considered important to find out in time that the glucose value was increased since 

the individuals by themselves could affect their lifestyle and prevent illness. 

All of the participants wanted more information about pre-diabetes and lifestyle changes.  

There was a certain disappointment in the groups for how the treatments from healthcare-

personnel were in connection with the message about pre-diabetes. Lack of information 

was interpreted if the condition was nothing to care about. 

 

Conclusion 

The participants wanted to prevent the development of T2DM by self-care and lifestyle 

changes. In order to succeed, the participants needed information about the meaning of the 

pre-diabetic state. Right from the start, people with pre-diabetes need objective 

information, advice and support about this condition.  

 

Keyword: Pre-diabetes, experience, self care, diabetes prevention, patient education. 
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BAKGRUND  

Patientens upplevelser kring pre-diabetes 

En person som drabbas av livslång sjukdom eller hot om sådan ställs ofta inför svåra val. 

När det gäller tillstånd som pre-diabetes (PD) är egenvårdsinsatser med 

livsstilsförändringar både viktiga och svåra att genomföra. Individens upplevelse av att få 

veta att hälsorisker ökar på grund av något som sker i kroppen utan att det känns eller syns 

kan uppfattas motsägelsefullt (1).  

Pre-diabetes är i regel ett okänt tillstånd för patienten och likställs ofta med Diabetes 

Mellitus typ 2 (T2DM). Det saknas även erfarenhet och kunskap om samband mellan 

hälsorisker och högt blodsocker (1).  Känslor av osäkerhet för fysiska konsekvenser 

orsakade av tillståndet finns beskriva av personer med PD, liksom förvirring av att inte 

känna av tillståndet (1, 2). Dessutom är PD något som det inte pratas eller informeras så 

mycket om, vilket kan påverka hur individen tar till sig beskedet. Om det dessutom saknas 

rutiner inom vården för omhändertagande av dessa personer skapas ändå större osäkerhet 

för individen (3). 

 

Vårdpersonals beskrivning av pre-diabetes  

Vårdpersonal beskriver i studier oro för ökad arbetsbelastning i samband med PD (4, 5). 

Synpunkter på att PD inte är en sjukdom och därför inte ska handläggas inom sjukvårdens 

ramar är vanligt förekommande. Tillståndet beskrivs ibland av vårdpersonal som ett socialt 

problem, samt att patienterna är ointresserad av sitt tillstånd (4, 5). Andra däremot anser att 

prevention är viktigt eftersom patienterna ofta redan finns i sjukvårdens omsorg med annan 

sjukdom, till exempel hypertoni (4, 6). Vårdpersonal uppger även att det saknas 

sammanfattade riktlinjer för hur PD ska handläggas samt behov av mer kunskap om 

tillståndet. Dessutom efterfrågas mer data på hur patienternas motivation kan förbättras och 

hur information kring riskfaktorer kan förmedlas på ett effektivt sätt (6, 7). 

 

 Diabetes Mellitus typ 2 

T2DM är en sjukdom som drabbar cirka 4-5 % av befolkningen i Sverige och Europa idag 

(8). Sjukdomen ansågs tidigare vara mindre allvarlig och var relaterad till åldrande. Idag är 

det känt att T2DM orsakar sjukdom och för tidig död samt är en av fem sjukdomar som 
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toppar dödsorsaksstatistiken (9, 10). Redan vid diagnosen av T2DM har mer än hälften av 

patienterna kliniska symtom på hjärt och kärlsjukdom (8). 

Bristfällig eller sent insatt diabetesbehandling kan orsaka allvarliga följdsjukdomar som 

hjärt-kärlsjukdom och för tidig död (3, 11, 12). Risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdom är 

två till tre gånger högre hos en person med diabetes än för individer med normalt 

blodsocker. Olika riskfaktorer bidrar till detta, bland annat högt blodtryck, förhöjda 

blodfetter och rökning (13). Om flera av dessa riskfaktorer uppträder samtidigt ökar risken 

ytterligare för kardiovaskulära komplikationer och död (8, 13, 14, 15). Det säkraste sättet 

att förhindra komplikationerna är att förhindra uppkomsten av T2DM (16). 

 

Många kardiovaskulära dödsfall kan förebyggas om direkta åtgärder sätts in mot 

bakomliggande orsaker (1). Den globala epidemin av T2DM beror till stor del på 

livsstilsfaktorer, främst då förändringar av kost och motionsvanor som leder till övervikt 

och fysisk inaktivitet (3, 17).  

Både övervikt och fysisk inaktivitet leder till insulinresistens vilket ingår i ett förstadium 

till T2DM, vilket idag går under benämningen pre-diabetes (17, 18). Redan vid PD finns 

ökad risk för kroniska diabeteskomplikationer såsom ögon eller njurpåverkan och hjärt-

kärlsjukdom (12, 16, 18, 19).  För att minska risken för dessa komplikationer är det viktigt 

att identifiera dessa personer i tidigt skede (17,18). 

 

Pre-diabetes 

Prevalensen för PD i Europa beräknas till 30 % av personer över 50 år (3, 11). En tredjedel 

av fallen progrederar aldrig till T2DM och en tredjedel kan gå tillbaka till normala värden 

igen. World Health Organization (WHO) beräknar att antalet personer som har PD 

kommer att uppgå till 472 miljoner människor år 2025 (18). 

PD orsakas av insulinresistens och nedsatt betacellsfunktion i bukspottkörteln, vilket leder 

till nedsatt glukostolerans och/eller förhöjt fasteblodsocker (3, 11, 17, 18). Tillståndet är 

progressivt och risken att utveckla T2DM är 30 % över en femårsperiod (3, 11, 18). 

Sjukdomen utvecklas vanligtvis långsamt med ett tillstånd av nedsatt glukostolerans och 

senare påverkas också cellernas insulinkänslighet negativt (8,15). PD- fasen beräknas starta 

cirka sju år innan diabetesdebut (18). Nedsatt insulinkänslighet resulterar inledningsvis 

med att höga insulinmängder produceras för att kompensera det stigande blodsockret (8, 
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15). Detta beror på att känslighet för insulin i perifer vävnad är nedsatt, vilket benämns 

som insulinresistens, vilket innebär att cellernas förmåga att reagera på insulin är nedsatt 

(15, 18). 

Insulinresistens drabbar även levern vilket medför ökad glukosproduktion i fasta, vilket i 

sin tur ger ett högt fasteblodsocker. Hämningen av leverns glukosproduktion efter måltid är 

också försämrad, vilket resulterar i förhöjda blodsockernivåer efter måltid, så kallade 

postprandiella värden (8, 18).  

 

I Europa finns konsensus angående vilka nivåer som ska gälla för definition av PD (tabell 

1). Både nedsatt glukostolerans, IGT (Impaired Glucose Tolerance), och förhöjt 

fasteblodsockervärde, IFG (Impaired Fasting Glucose), ingår i definitionen och kan 

användas var för sig för diagnos (12, 18).  Ett avvikande värde ska följas upp av ytterligare 

ett prov för att säkerställa diagnosen (3). 

 

Tabell 1. Definition av blodsockernivåer för PD 

Tillstånd Prov Värden 

IGT Plasmaglukos. Prov taget 2 timmar 

efter oral glukosbelastning med 

intag av 75g glukos i fastande 

tillstånd 

7.8–11,0 mmol/l 

IFG Plasmaglukos. Fasteprov 6,1–7,0 mmol/l 

 

 

Hälsorisker med pre-diabetes 

Personer med PD har ökad risk att drabbas av kardiovaskulär sjukdom (11, 12). Risken för 

mortalitet är 40 % högre för personer med PD än för personer med normalt 

blodsockervärde (1). 

Både IGT och IFG ökar risken för diabetes (7). För IGT är risken sex gånger högre mot ett 

normalt blodsocker. IFG ökar risken nästan fem gånger (4) Om båda fenomenen uppträder 

samtidigt är riskökningen tolv gånger högre (12).  

 

I Storbritannien gjorde Gulliford et al en omfattande retrospektiv studie, (2005), där 5158 

personer ingick. Syftet var att undersöka skillnader i sökmönster vid primärvårdsbesök. 

Personer som hade fått T2DM jämfördes mot en kontrollgrupp som inte utvecklat 
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sjukdomen genom journalgranskning fem år bakåt i tid efter diagnos. Resultatet visade att 

personerna som senare fick T2DM sökte sjukvård i 40-60 % högre omfattning upp till fem 

år innan sjukdomsdebuten. Dessa personer förbrukade dessutom mer än dubbelt så mycket 

läkemedel i jämförelse mot kontrollgruppen. Sökorsaker var infektioner, psykiska problem, 

hjärt och kärl- relaterade sjukdomar, andningsbesvär, muskelbesvär, hudproblem, samt 

besvär från nervsystemet. Det var framför allt tillstånd med hypertoni, höga blodfetter, 

övervikt, hjärtsjukdom och stroke som var specifikt för de som senare fick T2DM. En av 

författarnas slutsatser var att T2DM sannolikt har en bredare symtombild än vad som 

tidigare var känt före diagnos (20).  

 

Screening  

I Europa finns inga klara riktlinjer för att identifiera personer med PD. En konsensus finns 

dock för att screening bör ske systematiskt eller opportunistiskt utifrån två strategier, 

populationsstategi eller högriskstrategi (3). 

I Sverige anser Socialstyrelsens att opportunistisk screening enligt högriskstrategi är 

motiverad till riskpatienter samt att livsstilsbehandling bör erbjudas. Däremot bör inte 

”frisk” befolkning screenas. Kvinnor med genomgången graviditetsdiabetes bör få 

allmänna råd om livsstilbehandling för att förhindra T2DM (16) .  

Riskfaktorer för utveckling av PD är hereditet för T2DM, övervikt med bukfetma, ålder 

över 45 år, hög födelsevikt, etniskt ursprung, hypertension och fysisk inaktivitet (3,12). 

 

Prevention och förebyggande åtgärder 

För att förhindra manifest T2DM behöver intensiva insatser sättas in i tidigt skede på 

individer med hög risk. Det finns flera studier som påvisar att hälsosammare livsstil kan 

minska risken för manifest T2DM hos individer med pre-diabetes (3, 7, 8, 11, 13, 18, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30).  

Da Qingstudien i Kina, (1986), var en av de första större randomiserade studier (RCT) där 

livsstilsintervention undersöktes i syfte att förebygga insjuknande i T2DM. Deltagarna 

bestod av 577 personer med nedsatt glukostolerans. Interventionerna innefattade kostråd 

och fysisk aktivitet, var för sig eller tillsammans. Dessutom fick alla deltagare 

gruppundervisning med livsstilsinterventioner. Studien visade att kostinterventioner 

minskade incidensen för diabetes med 33 %, i motionsgruppen med 47 % och med 38 % i 

gruppen med både kost och motionsråd i jämförelse med kontrollgruppen (21). 
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En uppföljning av Da Qing-studien gjordes år 2006. Studien påvisade att effekterna av de 

livsstilsförändringar som ingick i Da Qingstudien kvarstod upp emot 14 år efter genomförd 

intervention. I 80 % av fallen utvecklades visserligen T2DM men debuten var mellan tre 

och sex år senare jämfört med kontrollgruppen (22). 

Liknande RCT-studier finns väl beskrivna från Sverige, Indien, Finland och Amerika (23, 

24, 25, 26, 27, 28). Interventionerna innefattade kost och/eller fysisk aktivitet, utbildning 

samt råd och stöd. I två av studierna fanns farmakologisk behandling som jämförelse mot 

livsstilinterventioner (25, 28). I flera av studierna ingick gruppbaserad utbildning (21, 23). 

En av studierna fokuserade på enbart fysisk aktivitet och stressfaktorers inverkan (24).  

Resultatet har visat sig i samtliga av dessa studier att tidig intervention med 

livsstilsförändring kan förhindra insjuknandet i manifest T2DM. Både det Finska Diabetes 

Preventiva Programmet (DPS) och det Amerikanska Diabetespreventiva Programmet 

(DPP) visade att insjuknandet i manifest T2DM kunde minska med 58 % i jämförelse med 

kontrollgrupp (27, 28).   

Flera av studierna påvisade också att följsamheten till interventionsprogrammet var viktigt 

för resultatet. Tydlig målsättning med rimliga mål kan avsevärt förbättra patienters 

delaktighet och följsamhet till interventionsprogram (24, 27). 

 

Absetz et al genomförde år 2003 en studie i Lahti, Finland med syfte att undersöka om 

resultatet i den Finska DPS-studien kunde replikeras i den rutinmässiga hälso- och 

sjukvården med mer begränsade resurser.  Resultatet påvisade att deltagarna efter 12 

månader inte gick ner lika mycket i vikt samt motionerade mindre i jämförelse mot DPS-

studien. Resultatet påvisade ändå positiva effekter på blodglukos, viktminskning och ökad 

fysisk aktivitet. Studien belyste även problemet med att förändra livsstil samt betydelsen 

av intensiva åtgärder.  För att få genomslagskraft ansåg författarna att flera aktörer i 

samhället bör samarbeta för att kunna implementera livsstilförändringar, t.ex. 

idrottsorganisationer (29). 

 

I Storbritannien utförde Greaves et.al, (2008), en RCT-studie, också den med avsikt att 

undersöka om ett enklare och billigare alternativ till finska DPS-studien och amerikanska 

DPP-studien gick att genomföra. Metoden som användes var den s.k. MI-metoden, 

(Motiverande Intervju). Personer med erfarenhet av kost och motionsfrämjande insatser 

fick två dagars utbildning i MI-metoden. Därefter utfördes MI-samtal med personer med 
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pre-diabetes. Under en sexmånadersperiod hölls kontakt med studiedeltagarna vid elva 

tillfällen. Handlingsplaner och mål upprättades och utvärderades. Resultatet påvisade att 

deltagarna gick ner ca 5 % i vikt under perioden. Graden av fysisk aktivitet ökades om än 

inte signifikant (30). 

 

I Sverige kommer Socialstyrelsen under år 2011 att publicera Nationella riktlinjer för 

sjukdomsförebyggande metoder, där det bl.a. kommer att finnas riktlinjer för åtgärder mot 

fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor i syfte att förebygga sjukdomar som T2DM. 

En stor del av detta förebyggande sjukdomsarbete kommer att ligga inom hälso-och 

sjukvårdens ansvarsområde genom rådgivning och stöd till livsstilsförändringar (31).  

 

Omvårdnad  

Dorothy Orems omvårdnadsteori  

Dorothy Orem började att utvecklade sin omvårdnadsteori i slutet av 50-talet. Den har sitt 

ursprung från den humanistiska människosynen. Orem uppmärksammade att 

sjuksköterskorna var duktiga på att utföra omvårdnad men saknade förmåga att beskriva 

den. Omvårdnadsteorin tog cirka fyra decennier att utveckla (32, 33).  Hennes slutsats blev 

att människor har en bristande förmåga att vårda sig själva i situationer där deras 

personliga hälsotillstånd gör att de är i behov av hjälp (32).     

Hon skiljer på hälsa och välbefinnande. Hälsa står för de fysiska funktionerna medan 

välbefinnande mer speglar individens egen upplevelse av livssituation (32).  

 

Människans unika egenskaper är att hon kan reflektera över sig själv och den omgivning 

hon befinner sig i. Hon har en förmåga att uttrycka sig i symboler samt kan använda 

symboliska uttryck i både tankar och kommunikation. Människan har också förmåga att ta 

hand om sig själv och utföra handlingar som är positiva för henne själv och/eller andra 

individer. Det finns grundläggande behov som är gemensamma för alla individer oavsett 

vilken kultur hon kommer ifrån, vilken ålder eller bakgrund hon har (33).  

 

Orems omvårdnadsteori kallas teorin om egenvårdsbalans. Begreppet egenvårdsbalans 

beskriver Orem som ”en relation mellan människors förmåga till egenvård och de 

egenvårdsbehov eller egenvårdskrav som föreligger hos dem själva eller de barn eller 

vuxna personer som de har omsorg för” (32, 33). 
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Omvårdnadsteorin grundar sig på tre inbördes teorier:  

 

 teorin om egenvård 

 teorin om egenvårdsbrist  

 teorin om omvårdnadssystem 

 

Egenvård 

Orem definierar egenvård som aktiviteter individer initierar och utför i syfte att 

upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Det är alla vuxna människors rättighet och ansvar 

att utöva egenvård. Människan har en vilja att klara sig själv men har också har en vilja att 

ta hand om andra individer som är i behov av hjälpinsatser av olika slag. Miljön omkring 

individen och gruppen omkring påverkar inlärningen av egenvård (32, 33). 

Egenvården är ett inlärt beteende och en medveten handling som utförs målmedvetet i ett 

visst syfte (32). Aktiviteterna är frivilliga och medvetna handlingar som har ett mönster 

och ordningsföljd (34). En förutsättning för detta är potentiell förmåga och motivation.   

 

Egenvårdsbrist 

Orem definierar egenvårdsbrist som ett förhållande mellan egenvårdskapacitet och 

egenvårdskrav där egenvården inte kan tillgodoses på grund av begränsningar. Hon talar 

om obalans mellan den vuxne individens förmåga och egenvårdskravet.  

Orsaker till egenvårdsbrist kan vara olyckor eller sjukdom t.ex. diabetes. Det kan också 

orsakas av inre faktorer som stigande ålder eller yttre faktorer som ett dödsfall inom 

familjen (32, 33). 

 

Orem beskriver att egenvårdsbehov kan förekomma hos personer med egenvårdsbrist. 

Egenvårdsbehov är aktiviteter som syftar till att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. 

Behovet påverkas av ålder, tidigare kunskaper, livserfarenhet, sociokulturella förhållanden 

och resurser hos individen (33). 

Hälsoproblem som är knutna till egenvårdsbehov definieras av Orem under flera olika 

kategorier. Hon beskriver bland annat egenvårdsbehov som att söka vård vid sjukdom eller 

skada. Ytterligare egenvårdsbehov som hon beskriver är att vara aktsam om effekter och 

biverkningar på behandlingar. Det kan även vara att genomföra rehabilitering, följa 

ordinationer samt lära sig att leva med effekter av patologiska tillstånd. Orem talar också 
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om att modifiera sin självbild genom att acceptera ett hälsotillstånd som ett 

egenvårdsbehov (33, 34). Orem beskriver att en individ endast har ett terapeutiskt 

egenvårdsbehov vilket omfattar kunskap och skicklighet som ska tillgodose behoven. 

Genom erfarenhet kan individen lära sig att hantera egenvårdsaktiviteter som kan uppstå i 

nya situationer, t.ex. vid ett sjukdomstillstånd som diabetes eller pre-diabetes (32).  

 

Omvårdnadssystem 

Orem beskriver tre olika typer av omvårdnadssystem: 

 

 Fullständigt kompenserande -omfattar t.ex. patienter i koma 

 Delvis kompenserande -patienter och sjuksköterskor delar ansvaret och patienten 

kan utföra vissa egenvårdsåtgärder själv men behöver hjälp med vissa funktioner. 

 Stödjande och undervisande -patienten utför alla egenvårdsåtgärder själv medan 

sjuksköterskan undervisar patienten (32, 33). 

 

Orem betonar att omvårdnaden måste baseras på omständigheter som skapar ett 

omvårdnadsbehov. Relationen mellan patient och sjuksköterska ska vara en legitim 

sjuksköterske- patientrelation. Den ska inte baseras på patientens medicinska status (32). 

Enligt Orem ska sjuksköterskans riktlinjer vara att handla eller utföra insatser för en annan 

person enligt omvårdnadsprocessen och bygga på en omvårdnadsplan (32,33,34). 

Omvårdnadsplanen ska klart beskriva vad som ska göras och av vem (32,33). 

 Sjuksköterskans roll är att lyssna på ett förstående sätt, patientens roll att aktivt 

konfrontera och lösa en svår situation (32). Orem beskriver omvårdnad som konst, 

hjälpande service och teknik. Målet för omvårdnad är att förmå patienten eller dess 

anhöriga att bemöta egenvårdsbehov för att stabilisera, kontrollera eller minimera 

effekterna av kronisk ohälsa eller funktionshinder. Orem beskriver det;  

 

”en människa är i fokus av vård först när egenvårdens förutsättningar 

överstiger den egna kapaciteten” (33). 

 

Sjuksköterskans roll 

Orem har identifierat fem generella metoder som människor använder sig av för att stödja 

och hjälpa andra. Detta kan tolkas som sjuksköterskans roll i egenvårdsstödet: 
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 Handla eller utföra för annan persons räkning 

 Vägleda 

 Stödja fysiskt eller psykiskt 

 Skapa utvecklande miljö 

 Undervisa (32, 33). 

 

Sjuksköterskekollektivets omvårdnadsförmåga kallar Orem för omvårdnadskapacitet. Det 

krävs att sjuksköterskan har grundläggande färdigheter och egenskaper som positiv attityd 

och handlingsberedskap. Omvårdnadskapacitetens syfte är att gagna och främja 

välbefinnande hos andra människor medan egenvårdskapacitet utvecklas och utövas i syfte 

att gagna och främja välbefinnande hos sig själv (32). 

 

I Orems omvårdnadsteori är sjuksköterskans uppgift att: 

 

1.  samla in uppgifter om patientens hälsotillstånd, läkarens perspektiv på 

hälsotillståndet, patientens hälsobakgrund, hälsans mål, patientens krav för 

egenvård och förmåga att utföra egenvård 

2. få fram bra organisation -terapeutiska krav, val av kombination för att kompensera 

egenvårdsbristen  

3. bistå patienten eller anhöriga i egenvård 

4. utvärdera (33, 34). 

 

Omvårdnad vid pre-diabetes   

Orem har i sin omvårdnadsteori beskrivit vilka behov som föreligger hos en person för att 

hon eller han ska kunna utföra egenvård på egen hand. En viktig faktor är att personen har 

kunskap, förståelse och förmåga att utföra detta. Om så inte är fallet behöver individen 

hjälp av t.ex. anhöriga eller vårdpersonal/diabetessköterska (32).  

Dessa åsikter stöds av Troughton et al’s studie. Deltagare med PD berättade att de kände 

sig “utslängda" efter beskedet. Bristande information och uppföljning för att skapa 

förståelse för tillståndet var vanligt. Behov av strukturerad och regelbunden information 

från vårdpersonal i egenvård och livsstilsförändring var synpunkter som framkom (1).  

Även i Andersson et al’s studie (2008) stöds tankesättet i Orems teori, där åtta personer 

med PD intervjuades. I resultatet framkom att deltagarna hade behov av information men 
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att behoven var individuella. Individerna förväntade sig ett omhändertagande av 

sjukvården. Vidare beskrevs behovet av omvårdnaden som en pedagogisk dialog med 

kunnig vårdpersonal omkring deras möjligheter att förhindra T2DM. Deltagarna visste att 

de behövde förändra sin livsstil men inte vad eller hur de skulle göra. Individen uppgavs 

vara den som ägde förmågan till vad som behövde förändras. Så länge de inte hade T2DM 

så kunde något göras för att undvika det (2).  

Ytterligare exempel på att individen själv vill ta hand om sig framkommer i Evans et al’s 

studie (2007).  Studien utfördes med hjälp av fokusgrupper. Deltagarna beskrev bristande 

kunskap om samband mellan hjärt och kärlsjukdom och högt blodsocker. Sambandet med 

felaktig kost var framträdande vilket gjorde att personerna var mycket mer fokuserade på 

kostförändringar än annan livsstilsförändring. Detta påverkade intresset till förändring av 

fysisk aktivitet eftersom att individerna inte kände till vilka risker fysisk inaktivitet 

innebär.  Patienterna beskrev att de ”ville veta för att kunna göra”, för att sedan kunna ta 

ställning till livsstilsförändringar (6). 

Även i de riktlinjer som håller på att arbetas fram kring PD känns Orems omvårdnadsteori 

igen. Enligt europeisk konsensus ska förhållningssättet kring PD utgöras av 

livsstilsförändringar, vilket förutsätter egenvårdsinsatser av patienterna. Individerna bör 

regelbundet följas upp av diabeteskunnig sjukvårdspersonal avseende effekter av 

förändringar och för stöd. Vidare beskrivs hur handläggning av personer med PD bör ske:  

 

”Omhändertagandet av patienterna behöver vara strukturerat och 

målinriktat. Kortsiktiga och långsiktiga mål bör upprättas för varje individ. 

Support och interventionsstöd ska kunna utföras vid insjuknandet” (3). 

 

 Interventionerna måste dessutom vara livslånga och intensiva för att bibehålla effekten, 

vilket också har framkommit i flera studier (3, 23, 29). Det påtalas dock att många hälso- 

och sjukvårdssystem saknar organisation för sådant omhändertagande. Målen med 

behandlingen uppnås därför inte vilket leder till att patienterna kan behöva farmakologisk 

behandling istället (3). 

I Sverige anser Socialstyrelsen att hälso- och sjukvården bör erbjuda strukturerade program 

för kost och motion i syfte att påverka levnadsvanorna, framför allt med 

viktminskningsprogram (16). Det påtalas också att hälso- och sjukvårdens uppgift är att 
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arbeta med det förebyggande hälso- och sjukdomsarbetet på individ- grupp- och 

befolkningsnivå, samt att även samverka med andra aktörer som t.ex. Socialtjänsten (31). 

 

Problemformulering 

T2DM är en folksjukdom som ökar i hela värden.  Sjukdomen kan förhindras eller skjutas 

upp med livsstilsförändringar (1, 5, 7, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32).  Patienter 

beskriver i intervjuer behov av information samt stöd av vårdpersonal för att lyckas utföra 

livsstilsförändringar (7, 11). Vårdpersonalens attityd till PD kan komma att påverka vilken 

information patienten får när ett förhöjt blodsocker upptäcks (4, 6). Individen måste veta 

vad och varför livsstilsförändringar är viktiga (32). Strategier för omhändertagande av 

personer med PD kan saknas i hälso- och sjukvården vilket försvårar detta arbete (3).  

Eftersom många personer får PD är det viktigt att hälso- och sjukvården använder sina 

resurser på ett effektivt sätt. Vårdpersonalen måste på ett bra sätt förklara vad som menas 

med livsstilsförändringar. Dorothy Orem anser att människan strävar efter att ta hand om 

sig själv. Sjukvårdspersonal bör ha kännedom om vilket stöd individen behöver för att 

kunna utveckla egenvårdsmotiv för sitt tillstånd för att kunna ta hand om sig själv (32). 

Patienternas beskrivningar av vilken information och utbildning de anser vara viktig kan 

utgöra en plattform för material till egenvårdsutbildning.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva hur personer upplever att få pre-diabetes som en del av 

livet.  

 

Frågeställningar  

Vilka upplevelser har personer med pre-diabetes som nyligen fått besked om tillståndet?  

Vilka kunskaper och erfarenheter finns om tillståndet? 

Vilka kunskaper finns om egenvårdsinsatser gällande pre-diabetes? 

Vilket behov av utbildning och stöd uttrycker personer med pre-diabetes för att kunna 

utföra livsstilsförändringar? 
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Definitioner 

Screening= medicinska undersökningar av individer i en population för att diagnostisera 

en sjukdom, utan att individerna i populationen uppvisar några symtom på sjukdomen. 

Opportunistisk screening = screening av personer i väl definierad högriskgrupp. T.ex. 

personer med övervikt, hereditet för T2DM, kvinnor som haft graviditetsdiabetes, personer 

i hög ålder, hypertoni eller hjärt och kärlsjukdom. 

Systematisk screening= screening av alla personer inom en viss grupp, t.ex. gravida. 

Högriskstrategi= de svårast sjuka ska få hjälp först. 

Populationsstrategi= hela eller stora delarna av befolkningen behöver påverkas för att 

effekt ska uppnås.  

Livsstilsbehandling= Avser i denna studie råd om viktminskning på minst 5 %, 

rökavvänjning, alkoholprevention, medelintensiv motion i minst 30 min/dag eller 150 

min/vecka, kostråd om minskat energiintag, fettinnehåll på högst 30 % och ökat intag av 

kostfibrer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Diagnos
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sjukdom
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METOD 

Design 

Kvalitativ studie. Diskussioner i fokusgrupper. 

 

Urval 

Samtliga personer med PD inom provtagningsperioden från alla fyra vårdcentraler i 

Avesta. Provtagning skulle vara utförd under perioden 1 juli 2009 till och med 30 april 

2010. Deltagarna skulle inte ha någon vårdrelation med artikelförfattaren innan mötet. 

Deltagarna skulle heller inte ha fått någon utbildning eller information om PD utöver den 

information som läkaren eller provtagningspersonal eventuellt hade utfört.   

 

Inklutionskriterier 

För att inkluderas i studien skulle deltagarna vara mellan 18-70 år.  

Personerna skulle ha fått tillståndet PD bekräftat med två plasmablodsockervärden taget 

vid två olika tillfällen. Värdena skulle vara inom intervallet 6,1 mmol och 7,0 mmol. För 

att inkluderas i studien måste deltagarna kunna tala och förstå svenska språket.  

 

Exklutionskriterier 

Personer med fysiska och/eller psykiska handikapp som försvårade deltagande i 

diskussionsgrupp, t.ex. personer som hade afasi eller som var i behov av assistans för 

personlig omvårdnad. Personer som hade andra diagnoser som kunde bli missvisande för 

studien, t.ex. personer med pågående cancerbehandling exkluderades, liksom personer som 

var i behov av tolk för att förstå svenska språket. Personer som hade en nära vårdrelation 

sen tidigare med artikelförfattaren exkluderades också. 

 

Etiska överväganden 

Etiskt tillstånd för studien beviljades av Forskningsetiska nämnden på Högskolan Dalarna 

(bilaga 1). 

Författaren förhåller sig till att tolka berättelserna objektivt . 
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För att inte hamna i beroendeställning patient - vårdare rekryterades deltagare från alla 

vårdcentraler i Avesta Kommun. Det skulle inte finnas någon vårdrelation till någon 

deltagare innan mötet. Deltagarna bjöds in till studien genom autonomiprincipen och 

deltagandet var frivilligt, vilket framgick av missivbrev. Allt inspelat material behandlades 

konfidentiellt och det var bara författaren och handledaren som hade tillgång till materialet. 

Deltagarnas identitet är skyddad och kommer inte att kunna spåras annat än av författaren 

enligt integritetsprincipen.  Alla deltagare behandlades lika enligt rättviseprincipen. 

 

Tillvägagångssätt 

Inledningsvis skickades brev med förfrågan om tillstånd att genomföra studien till 

verksamhetscheferna för de fyra vårdcentralerna i Avesta kommun (bilaga 2). Information 

om studiens genomförande förankrades också hos ledningsgruppen för Södra Dalarnas 

sjukvårdsområde via primärvårdschefen. 

Kontakt togs även med Landstinget Dalarnas jurist för att klara ut eventuella juridiska 

frågor. Det fanns inga juridiska hinder att genomföra studien som det var planerat. 

Ytterligare granskning av studien genomfördes av forskningsetisk nämnd och fick ett 

godkännande även där.   

 

Samtliga fyra vårdcentraler inom Avesta kommun utgjorde underlag för rekrytering av 

studiedeltagare. Provtagningslistor tillhandahölls av verksamhetscheferna från 

datajournalens rapportsystem (ProfDoc, J3 rapport), vilka sedan granskades för att 

identifiera personer med förhöjda blodsockervärden. Provet kunde vara taget venöst eller 

kapillärt. Venöst prov skulle vara analyserat av kliniskt kemlaboratorium inom Landstinget 

Dalarna och kapillära prover skulle vara analyserade på Hemoquemätare som används på 

vårdcentralerna som standardmätare. 

Samtliga personer som under perioden 2009-07-01 till 2010-04-30 hade två värden inom 

intervallet utgjordes ett första urval. Därefter utfördes journalgranskning på samtliga för 

bedömning efter inklutionskriterierna.  Efter denna granskning kvarstod 25 personer. 

Samtliga av dessa personer bjöds in till deltagande i studien via missivbrev (bilaga 3). 

Förslag på mötestider bifogades. Eftersom de flesta deltagarna kunde förväntas arbeta 

fanns mötestider att tillgå sent på eftermiddagarna. 
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Efter en vecka ringdes personerna upp för att tillfrågas om de ville delta. Några personer 

gick inte att nå via telefon och efter flera misslyckade försök skickades ett brev där 

personerna ombads kontakta studieansvarig för eventuellt deltagande.  

Tretton personer var positiva till att delta, fem personer ringde själva och meddelade att de 

inte ville delta och sju personer hörde aldrig av sig, vilket tolkades som att de inte ville 

delta. En person som anmält intresse för studien uteblev vilket gjorde att totalt tolv 

personer ingick i studien. Dessa utgjorde tre fokusgrupper. Grupp ett bestod av tre 

deltagare, en kvinna och två män, 52-65 år gamla. Mötet pågick i 53 minuter. Grupp två 

bestod av fem deltagare, fyra kvinnor och en man, 51-62 år gamla. Mötet pågick i 43 

minuter. Grupp tre bestod av fyra deltagare, två kvinnor och två män, 58-64 samt pågick i 

58 minuter. 

Två grupper var förlagda efter att mottagningen stängts för dagen, den tredje i slutet av 

arbetsdagen då endast personal med administrationsarbete fanns kvar. 

 

Datainsamling 

Artikelförfattaren var moderator vid samtliga gruppträffar. Till hjälp fanns också en 

assistent, samma person vid samtliga träffar. Assistenten hade intresse i utvecklingen av 

patientarbetet kring pre-diabetes på det administrativa planet, men var inte själv aktiv i 

patientarbete. 

Gruppsessionerna genomfördes på Avesta Vårdcentrals distriktssköterskemottagnings 

konferensrum. Rummet var möblerat med tre olika sittgrupper. Samtliga träffar 

genomfördes vid ett ovalt bord där respondenterna självmant satte sig och där alla lätt 

kunde se varandra.  Assistenten satt i en soffa bakom gruppen och deltog inte i 

diskussionerna. Under diskussionerna fanns lite förtäring att tillgå som kaffe, frukt och 

vatten. 

Respondenterna hade i missivbrevet fått information om hur sammankomsten var tänkt att 

utföras. Detta påmindes också om vid inledningen av diskussionen. Vidare gavs 

information om studiens syfte.  Diskussionerna pågick mellan 43-58 minuter och 

avslutades när samtalen avtog och upprepningar av vad som tidigare sagts framkom allt 

oftare. 

Mötena spelades in på mp3-spelare för att sedan kunna analyseras. Assistenten antecknade 

viktiga huvudpunkter under mötenas gång. Moderator använde en frågeguide under 
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träffarna med semistrukturerade frågor och hjälpfrågor (bilaga 4). Frågställningarna utgick 

från olika frågeområden. 

 

 

Tabell 2. Frågeområden och exempel på följdfrågor 

Fråge-

område 

Tillståndet Behovet Förväntningar Eget ansvar Information 

Syfte Ta reda på vad 

patienterna 

anser vara 

viktigt att veta 

om PD 

Ta reda på vilka 

behov 

patienterna har 

för att kunna 

utföra livsstils-

förändringar vid 

PD 

Ta reda på 

patienternas 

förväntningar 

på vårdens 

insatser vid PD 

Ta reda på 

patienternas 

syn på 

egenvårds-

ansvar vid PD 

Ta reda på 

vilken 

information 

som behövs för 

att patienterna 

själva ska 

kunna utföra 

egenvård 

Följdfrågor Vad känner 

patienterna till 

om PD? 

Vad leder PD 

till? 

 

Vad behöver 

förändras? 

Hur ska man få 

information? 

 

Vilket/vilka 

stödinsatser 

förväntas? 

Vilka 

hjälpinsatser 

kan vara 

aktuella? 

 

Vilket eget 

ansvar har jag 

som person 

med PD? 

Vad kan jag 

göra själv? 

 

Hur ska ett 

”bra” 

utbildningsmat

erial se ut ur 

patient-

perspektiv? 

Behövs andra 

insatser än 

information? 

 

 

 Deltagarna fick tala fritt och frågorna användes för att vid behov styra in samtalet mot 

syftet av studien.  Huvudpunkterna ur samtalen sammanfattades i slutet av mötet för att se 

om moderator uppfattat deltagarna på rätt sätt. Detta jämfördes även mot assistentens 

anteckningar av huvudpunkter för att inget skulle förbises. Därefter fick deltagarna skatta 

de olika huvudpunkterna på en VAS-skala för att prioritera hur viktigt var och en av 

respondenterna ansåg de olika huvudpunkterna vara (bilaga 5). Huvudpunkterna 

numrerades 1,2,3 och så vidare i den ordning de kom upp i diskussionerna.  Varje deltagare 

fick en lapp med en enkel skala som var numrerad från 1-5 där 1 var oviktigt och 5 var 

mycket viktigt. Lapparna samlades in gruppvis så att de inte gick att se den enskilde 

individens svar. VAS-skalan var tänkt att användas dels som ett stöd under analysdelen, 
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dels för att prioritera de olika områden som framkom, samt för att jämföra huvudpunkter 

mellan grupperna avseende hur huvudfrågorna prioriterades.   

Direkt efter mötet jämförde moderator och assistent de anteckningar som blivit förda under 

samtalet för att säkerställa tolkningsriktigheten. Omedelbara tankar kring mötet 

dokumenterades. Alla anteckningar sparades till analysen för att jämföras mot det 

inspelade materialet för ökad validitet. 

 

Dataanalys 

Patienternas berättelser utgjorde grunden till analysen. Det inspelade materialet 

transkriberades i sin helhet och lästes igenom ett flertal gånger. Texten analyserads sedan 

efter Graneheim och Lundmans tolkning av innehållsanalys (35). Det manifesta innehållet i 

den transkriberade texten kondenserades till meningsbärande enheter. 

 

Tabell 3. Exempel på meningsbärande enheter och kondensering 

Meningsbärande enheter Kondenserad text 

Jag fick besked av doktorn när jag kom tillbaks. Då sa 

han att det fanns spår. Det var ingen diabetes men det 

fanns spår, det fanns antydningar sa han. 

Doktorn sa att det fanns spår men ingen 

diabetes 

Usch nu ligger det närma. Nu är jag verkligen i 

riskzonen. Jag tyckte att jag låg för närma. 

Är i riskzonen 

Man var lite rädd, började tänka på sprutor och sådant. 

Det gjorde man ju. Om det skulle gå så långt. 

Var lite rädd, började tänka på sprutor 

 

 

Därefter kunde det latenta innehållet i den kondenserade texten utgöra en kod. 

 

Tabell 4. Exempel på kodning av text 

Kondenserad text Kod 

Olika mediciner kan göra att det blir förhöjda. Kan påverkas av mediciner 

Tycker att det är konstigt, känner ju ingenting Upplevs konstigt eftersom jag inte känner något 

samt har bra livsstil 

Hur man ska förhålla sig till mat Behov av information om kost 
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Ur den kodade texten kunde tre olika kategorier urskiljas;  

 

1. Upplevelse av att få pre-diabetes som en del av livet. 

 

2.  Egen erfarenhet och kunskap (förförståelse) relaterat till pre-diabetes. 

 

3. Behov av kunskap och stöd för att utföra livsstilsförändringar vid pre-diabetes. 

 

 

Koderna indelades slutligen i olika kategorier (tabell 5). 

 

Tabell 5. Exempel på koder och indelning i kategorier 

Kod Kategori 

- Oro att det utvecklas till diabetes 

- Letar efter sjukdomstecken för bekräftelse på sjukdom 

- Bra att upptäcka i tid, finns orsaker till det 

- Ingenting, bryr sig inte 

Pre-diabetes som en del av livet 

- Livsstilsfaktorer med oregelbundna måltider och sömn 

påverkar 

- Psykosocialt sammanhang 

- Stress och övervikt påverkar alla sjukdomar 

- Först tabletter, sedan sprutor, det är min erfarenhet 

Egen erfarenhet och kunskap om tillståndet 

-Behov av information för att bekräfta sjukdom  

- Behov av information om tillståndet och hur man kan 

förändra 

- Behov av information om kost 

- Personlig kontakt för personlig vägledning 

Behov av information och stöd för ökad 

kunskap om livsstilsförändringar 

 

 

Tema 

Kategorierna i studien utgjorde ett tema för studien; Personlig förståelse av pre-diabetes 

vilken utgår från individens förförståelse i mötet med personer i samma situation. 
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RESULTAT 

Ur analysen av den transkriberade textmassan framkom i huvudsak tre olika områden som 

speglade respondenternas diskussioner; upplevelser av att få pre-diabetes som en del av 

livet, egen kunskap och erfarenhet av pre-diabetes samt behov av råd och stöd för ökad 

kunskap om livsstilsförändringar. Kategorierna redovisas nedan.  

 

Upplevelser av att få pre-diabetes som en del av livet  

Det fanns flera olika typer av upplevelser hos respondenterna efter beskedet om PD.  De 

flesta hade inte kännedom om begreppet PD. Några personer hade frågat anhöriga och 

arbetskamrater för att ta reda på om de kände till tillståndet, vilket var okänt även för dem.  

En man undrade om det var något nytt och om man hade reagerat på dessa värden tidigare.  

En annan person undrade om det var för forskningens skull som tillståndet 

uppmärksammades. Två av de kvinnliga deltagarna uppgav att de hade hört talas om 

tillståndet tidigare.  

 

”Jag har stött på det förut. Min mor började omkring 50 års ålder. 

 

”Jag har varit med och hjälpt en flicka som fick diabetes”. 

 

Några uppgav att de inte var förvånade av att få beskedet. En kvinna beskrev att hon ”ärvt 

det” av sin mor. En man berättade att han hade flera arbetskamrater med diabetes och att 

det var så vanligt förekommande att det var väntat. Endast en person hade själv misstänkt 

det och bett om att få kontrollera prover. 

 

”Dom man jobbade ihop med hade ju socker var och varannan, var bara att 

vänta”. 

 

Flera personer uppgav att de kände sig besvikna över hur bemötandet varit från 

sjukvårdens sida i samband med beskedet. Kommentarer som att ”de gjorde ingenting” 

uppgavs av flera personer. En av kvinnorna berättade att hon kände sig kluven eftersom 

hon vid provtagningen fått besked om förhöjda värden av sköterskan som tog provet men 

sedan fått brev av läkaren om att värdena var normala. En man berättade om hans 
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upplevelse att läkaren inte såg så allvarligt på PD vilket också påverkade honom själv att 

inte heller se allvarligt på det. Han uppfattade dessutom att läkaren saknade erfarenhet om 

PD och menade att; ” de har inte så mycket erfarenhet, det räcker inte med böcker”. En av 

kvinnorna upplevde på liknande sätt att läkaren inte visste vad PD var; 

 

 ”Hon sa ju bara att det inte diabetes utan att förstadium”. 

 

Beskedet om upptäckt av PD orsakade olika reaktioner hos respondenterna.  En del 

beskrev känslan som ”skönt att slippa diabetes” medan andra uttryckte ”vad nära diabetes 

man ligger”. Några beskrev att de blev oroliga av beskedet och vad det kunde innebära för 

hälsorisker. Andra beskrev rädsla för hur tillståndet kunde utvecklas, framför allt då till 

T2DM. ”Nu ligger det nära. Nu är jag verkligen i riskzonen”. I alla tre grupperna 

diskuterade respondenterna om tillståndet PD kunde påverkas eller inte. Ovissheten med 

att inte veta om eller hur PD kunde utvecklas till T2DM gjorde att några av deltagarna 

kände sig osäkra om tillståndet; 

 

 ”Vet inte om det är något som går tillbaka eller om det blir stående så här 

eller om det blir sämre”. 

 

Flera av deltagarna beskrev oro för kontroller och att det kunde skapa stress och oro. Tre 

av männen uttryckte oro för behandling och undrade när de skulle börja med 

insulinbehandling. Några av respondenterna kände till diabeteskomplikationer och var 

oroliga för den utvecklingen av tillståndet.  

 

 ”Vill inte upp i nivån diabetes, har sett hur illa det kan gå”. 

 

Andra deltagare beskrev att det var bra att upptäcka tillståndet i tid så att de kunde påverka 

utvecklingen. Även om beskedet orsakade en viss oro så ansågs det positivt att få veta det. 

Kommentarer som ”bra att kunna hålla det i schack” och ” vad bra att det upptäcktes i 

tid” var vanligt förekommande. 

 En man uppgav att det kunde finnas orsak till stigande blodsocker och att det kunde 

påverkas. Tidig upptäckt ansågs kunna förhindra medicinsk behandling och att tillståndet 

utvecklades till T2DM.  
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”Om jag inte hade fått det här beskedet, då hade jag ju inte vetat av det och 

då hade jag kanske behövt få mediciner eller något sådant”.  

 

Andra deltagare beskrev tvärtom att de inte kände någon oro alls. Uttryck som förekom 

var:  

 

”Jag tänkte att det var så lite så att det inte gör något”. ”Det kanske är 

korkat att känna så. Jag känner mig i alla fall inte orolig”. 

 

”Var väl ingenting, behöver inte ta spruta”.  

 

En kvinna berättade att hon inte tänkte på det alls. En annan kvinna berättade att hon hade 

andra problem som var viktigare. Ytterligare en kvinna uppgav att hon hade accepterat 

tillståndet.  

 

”Jag tänkte att det var väl så då”. 

 

Ytterligare en kvinna beskrev att det inte var någon idé att vara orolig i onödan för det 

”kanske inte blev mer än så här”.  Det diskuterades i en grupp vilket som var bäst, att veta 

eller inte. Om tillståndet kunde påverkas så att T2DM gick att förebygga så var gruppen 

överrens om att det vore bäst att få beskedet i tid.  

 

Flera av deltagarna berättade att de var oförberedda på beskedet eftersom att de inte 

upplevde någon sjukdom. De flesta saknade symtom av PD. Några av deltagarna beskrev 

att de mådde bra och tyckte att det var konstigt att värdena var för höga.  

 

 ”Tycker att det är konstigt, jag känner ju inget”.  

 

Individer som saknade symtom beskrev att de började leta efter sjukdomstecken för att 

bekräfta tillståndet. En av männen beskrev:  
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Det är väl det att man inte riktigt vet. Det kanske kan vara väldigt diffusa 

komplikationer. Men när man vet att man har det här då kanske man börjar 

känna efter lite. Att kanske det är därför jag ser så suddigt. 

 

Andra beskrev symtom som de satte i relation till PD. En kvinna beskrev att hon blivit 

extremt sötsugen under i en period och efter beskedet om PD upplevde hon en förklaring 

till det. En av männen beskrev att han kände en värme och sjukdomskänsla i kroppen när 

han åt sötsaker. En av kvinnorna beskrev att hon letade efter symtom som till exempel 

trötthet. En annan kvinna beskrev symtom som muntorrhet. 

 

 

Egen erfarenhet och kunskap om pre-diabetes 

Det var känt hos de flesta respondenterna att PD kunde påverkas av livsstilsfaktorer.  Kost 

och motion ansågs utgöra en viktig roll i sammanhanget. Några av deltagarna var dock inte 

säkra på om det påverkade PD eller bara T2DM.  

Kosten var det ämne som diskuterades livligast i alla tre grupper. De flesta respondenter 

hade funderingar och åsikter kring kosten. Erfarenhet om att inte äta godis och sötsaker var 

välkänt. Likaså att minska intaget av fett och mjölk . Det fanns flera åsikter om vad som 

var bra eller mindre bra att äta: ”Frukt och grönsaker är bäst”. ”Får väl dricka lite mindre 

mjölk, äta lite mindre potatis, äta lite mindre portioner”.”Vindruvor, det är väl ganska 

mycket fruktsocker i, ja det får man heller inte äta så mycket av. Och en halv banan bara”. 

 

Samtliga deltagare hade full förståelse för att intag av sötsaker påverkade blodsockret. 

Synpunkter på att kroppen ändå måste ha socker kom också fram. De som inte åt godis och 

kaffebröd i så stor omfattning hade svårt att förstå att blodsockret ändå var förhöjt.   

 

”Jag motionerar mycket, jag äter nyttigt, jag äter lite socker. Nästan inget 

socker alls. Ändå har man förhöjt, då tycker man att det är märkligt att man 

har det. Väldigt konstigt egentligen”. 

 

Det förekom diskussioner om hur kosten skulle intas och fördelas.  En kvinna sa:  
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”Jätteviktigt att jag äter regelbundet, på bestämda tider för en jämn 

förbränning”.  

 

Vanlig husmanskost i normal mängd kunde inte vara farligt var synpunkter från två av 

männen.  

 

”Är det så farligt med maten, mat lär man ju ha”. 

 

En annan man ansåg att han drack för mycket mjölk och att det påverkade hans värden. I 

en av grupperna diskuterades lättprodukter, vilket flera deltagare inte ansåg vara något bra 

alternativ för förändring:  

 

”Istället för fett så hade de i något annat istället. Det kan ju heller inte vara 

bra”. 

 

Sambandet mellan kost och övervikt var också välkänt. En kvinna berättade att 

kostvanorna måste förändras om vikten skulle kunna gå ner. En man uttryckte sin åsikt:  

 

”Det viktigaste är övervikt. Det är min erfarenhet. Man äter de tre farliga; 

socker, mjöl och fett.  

 

Vad gällde PD och övervikt var flera av deltagarna mer osäkra på sambandet:  

 

”Det är inte bra att vara överviktig. Men om det just har med diabetes att 

göra vet jag inte”. 

 

Några av deltagarna arbetade skift och satte oregelbundna måltider och sömn i samband 

med utvecklingen av PD.  

 

”Jag tror att skiftarbete kan vara en stor orsak till det för det blir 

oregelbundna mattider och sådant. Plus att man sover sämre”. 
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Motionens inverkan var känd hos de flesta respondenter. Erfarenhet om att blodsockret 

kunde påverkas av motion fanns hos några deltagare i alla tre grupper. Flera av deltagarna 

uppgav att de redan utförde fysisk aktivitet på ett eller annat sätt. Några hade hund som de 

promenerade med, andra promenerade ändå och två personer styrketränade. Det fanns 

också flera respondenter som inte utförde någon fysisk aktivitet alls.  

 

De individer som redan utförde någon form av fysisk aktivitet upplevde positiva effekter i 

kroppen efteråt samt att motionen skapade ett begär i kroppen.  

 

”Sen när man har motionerat tillräckligt länge så blir ju det som ett gift 

också. Då måste man fortsätta. Och då går ju det före nästan allting annat”.  

 

”Men sen är det ju så att om man har gjort en sak tillräckligt länge så blir 

det ett behov”. 

 

De individer som inte motionerade regelbundet uppgav andra sjukdomar som ett hinder för 

fysisk aktivitet. 

 

”Och sen så kanske man har andra problem och sjukdomar också som gör 

att man kanske inte klarar av att motionera. Hur ska man försöka få till det 

då? Det kan ju finnas mycket som stoppar”. 

 

Det fanns delade åsikter om när det var mest effektiv att motionera och på vilket sätt det 

kunde utföras.  Ett par exempel på detta:  

 

”Kommer långt med promenader” .  

 

”De säger att man ska gå innan man äter och att det är bra för kroppen”. 

 

De individer som motionerade regelbundet hade svårare att förstå att de hade fått PD än de 

som inte motionerade.  Dessa personer antog att det kunde finnas någon annan orsak som 

påverkade tillståndet.  
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”Men om man gör allt det där, man motionerar och gör allt. Kan man inte få 

det ändå. Kan det inte vara något i kroppen”? 

 

Några av deltagarna hade föräldrar med T2DM. Dessa individer såg ett samband med 

ärftlighet.  

 

”Jag har fått allt hittills som min mor har”. 

 

I de tre grupperna diskuterades även andra faktorer som kunde vara orsak till PD. Samma 

typ av samtal fördes i alla grupper. Stress ansågs av de flesta deltagare vara en stor 

utlösande faktor för PD. En kvinna beskrev: 

 

 ”Stressen tror jag påverkar absolut. Det påverkar ju hela kroppen. Det tror 

jag är den största faktorn egentligen”. 

 

Stress ansågs också vara en av de svåraste faktorerna att påverka.”Hela samhället är ju på 

högvarv” och ” alla krav som ställs på individen ” var synpunkter som kom fram. 

 

Någon deltagare uppgav att alkohol, tobak och droger av alla slag kunde vara en 

påverkande faktor för PD. Även psykisk ohälsa, sömnbesvär samt stigande ålder framkom 

som orsaker. 

Funderingar kring hur andra sjukdomar kunde inverka på tillståndet framfördes i alla 

grupper. Detta gällde också för hur andra sjukdomar kunde påverkas av PD. Det gällde 

framför allt sjukdomar som hypothyreos, hypertoni och hyperlipidemi.  En man berättade:  

 

”När man stressar så fungerar kroppen inte bra . Det var därför jag fick 

hjärtinfarkt. Det påverkar varandra. Högt blodtryck, kolesterol och 

blodsocker. Det påverkar varandra. Och det viktigaste är övervikt. Jag tror 

att det påverkar mycket för alla sjukdomar. Men det är lite för sent nu kan 

man säga. Jag fick allt det här”. 
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Tre deltagare hade erfarenhet av att vissa läkemedel kunde påverka blodsockret negativt. 

Detta gällde speciellt kortisonbehandling men antogs även kunna gälla för andra 

läkemedel.  

 

”Man äter ju en massa olika mediciner och funderar om det kan göra att det 

blir förhöjda”. 

 

Under diskussionerna om hur PD kan påverkas och behandlas uppgav några av deltagarna 

att det också fanns mediciner att tillgå. En person uppgav även insulinbehandling. 

 

Respondenterna hade alla någon relation till T2DM och gjorde jämförelser med PD. Det 

beskrevs som två steg i utvecklingen av sjukdomen där PD var komplikationsfri medan 

T2DM hade svåra komplikationer som till exempel ögonskador. En kvinna beskrev:  

 

”Jag ser det som att det kan bli problem längre fram. Och inte just under 

stadiet pre-diabetes. Komplikationerna kommer när man kommer över där”.  

 

 Flera av deltagarna trodde att PD var samma sak som T2DM: ”Finns det två olika sorter? 

Jag har bara hört typ 2”. En annan kommentar som kom fram i diskussionen var hur det 

kunde komma sig att små barn kunde drabbas av tillståndet.  

En man berättade sin upplevelse av hur PD utvecklas:  

 

”Dom som jag känner äter ju tabletter, sen är de ju inne på sprutor, allihop”. 

 

 

Egenvårdsinsats 

Det fanns erfarenhet i alla tre grupper att livsstilsförändringar kunde vara en möjlighet att 

undvika T2DM. Några av deltagarna berättade att de redan hade påbörjat förändringar. 

Andra individer hade inte gjort någon förändring alls. Kost och motion utgjorde de stora 

delarna av förändringarna. En man uttryckte: 

 

 ”Mer motion, då gör man ju av med det”. 
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Åsikter om att individen själv kunde förändra om hon ville var en åsikt som delades av 

flera individer.   

 

”Eget ansvar har man väl alltid. Men sen är det ju olika hur olika personer 

tar till sig sådana saker”. 

 

Vilka åtgärder som individen själv kunde vidta för förändring ansåg en av männen berodde 

på människan själv. Möjligheten att påverka och förändra berodde på vilken livsstil 

individen hade.  

 

”Det beror väl på människan, vad han har för intressen och umgängen”.  

 

En person uppgav att människor är olika och att behoven var olika. Några av deltagarna 

ansåg att de inte kunde förändra sin livsstil på grund av att den redan var bra.  

 

”Det är väl egentligen ingenting annat man kan göra då, därför att jag 

motionerar ju mycket, jag äter ju nyttigt tycker jag själv”. 

 

En kvinna berättade att hon ”måste förändra allt”, vilket gjorde att hon ansåg att 

livsstilsförändring var ett stort problem. Det framkom under diskussionerna ytterligare 

problem i samband med förändring. En kvinna berättade att det var svårt att säga nej när 

hon blev bjuden på kaffebröd. En annan kvinna berättade att hon visste hur hon skulle leva 

men att det inte var lätt att göra det. Förslag på vilka åtgärder som kunde utföras fanns i 

alla grupper, men svårigheterna med det belystes:  

 

”Man kan gå och simma. Men det gäller ju att göra det förstås, inte bara 

säga det”. 

 

Andra problem som påtalades var att behålla effekten av de åtgärder som utförts. En 

kvinna delgav sin erfarenhet: 

 

”Nu har jag tyvärr ökat i vikt igen. Jag motionerar inte lika som då”. 
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En person angav tobaksavvänjning som en förändring. En annan individ påtalade att stress 

och sömnproblem var något som det kunde finnas hjälp för. Tre av deltagarna hade 

bestämda uppfattningar att det gick att utföra livsstilsförändringar på egen hand bara de 

hade fått information om tillståndet. Vissa livsstilsfaktorer ansågs vara svårare att klara 

själv: 

 

”Sen vet man ju det att det här med arbete, och den livsstilen har man ju och 

den är ju kanske inte så lätt att förändra”.  

 

Det fanns även synpunkter på att det ibland inte fanns vilja att förändra livsstil:  

 

”Det är ju kanske att man försöker få jobba dagtid då. Men det vill ju inte 

folk, även om de blir sjuka. Man tjänar så bra på det där 5-skiftet”. 

 

En annan av männen belyste problemet att förändra på ett annat sätt;  

 

”Om jag blir riktigt sjuk och känner av det då byter jag jobb. Men så länge 

man inte känner sig sjuk så gör man ju inte så”.  

 

 

Behov av information och stöd för ökad kunskap om livsstilsförändringar 

De flesta deltagare beskrev behov av information samt någon form av stödåtgärd för att få 

ökad kunskap om tillståndet PD eller för att veta hur och vad de kunde göra för att påverka 

tillståndet. Det fanns delade meningar om hur information skulle ske och vilken typ av 

stödåtgärd man som individ behövde. Några ville ha ett material att läsa, andra ville ha 

gruppinformation och andra åter ville ha personligt stöd. Några personer ansåg att de inte 

behövde något stöd alls utan att de kunde klara förändringarna på egen hand. En man ansåg 

att problemet var så vanligt förekommande att det mesta redan var känt. De personer som 

ansåg att de redan hade en ”bra” livsstil ville veta vad de mer kunde förändra. 
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Information 

Informationen som de flesta deltagare ville ta del av handlade om tillståndet PD och hur de 

kunde förhindra att tillståndet försämrades.  

 

”Viktig information är ju hur man ska kunna undvika att få de här höga 

värdena som man har nu då. Så att man kan komma tillbaka till normala 

värden igen då.” 

 

Respondenterna ville veta vad de kunde förvänta sig av PD i framtiden och vilka 

komplikationer som de kunde drabbas av. Eller som en kvinna uttryckte: 

 

 ”Hur jag ska undvika att hamna i nästa steg”.  

 

Deltagarna beskrev även behov av att få veta orsaker till att PD utvecklas. 

 

 ”Det är informationen jag tänker på. Man behöver kanske veta om man har 

lite högre värden då, att det kan finnas vissa saker som kan tala om att det är 

det som det kan bero på”. 

 

Nästan alla deltagarna uppgav behov av kostinformation. Vad som är bra att äta och vad 

som är mindre bra att äta som efterfrågades.  

 

”Hur man ska förhålla sig till mat, vad det är man ska undvika, vad man kan 

äta, så man inte äter saker som späder på det här”. 

 

 Deltagarna beskrev behov av mer kunskap om symtom relaterat till PD.  Information om 

symtom som individen inte själv reagerat på men som var viktigt för tillståndet var 

angeläget för flera av respondenterna att få veta mer om.  En man undrade:  

 

”Finns det symtom så länge man har så här låga värden? Det kan ju också 

vara intressant att veta, om det är några speciella symtom.”Jag tänker att det 

är så mycket symtom på det här som jag inte vet vad det är”. 
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En del av respondenterna önskade bättre och tydligare information om PD av vårdpersonal 

så att de förstod att en förändring måste till för att tillståndet inte skulle försämras. 

 

”Dom säger att du är sjuk, de kanske skriver recept. Men vi går hem och vi 

fortsätter som vi brukar, äter fett eller sött och sådant. Om man ger bättre 

information, då blir man en person som känner att jag ska inte äta så”.  

 

En man ansåg att sjukvårdspersonal ska ge information direkt vid provtagningen så att 

individen vet vad det handlar om:   

 

”När ni upptäcker sånt här måste ni ropa, ta tid att prata”. 

 

Alla deltagare var dock inte helt positiva till information.  

 

”Nej jag vet inte vad som är bäst. Om det är bäst att vara ovetandes eller om 

att få reda på det. Det är klart, kan man förebygga det så är det bäst att få 

reda på det i tid. Men kan man det?” 

 

 Förslag på att ha återkommande ”allmän” information ett par gånger per år framkom i en 

av grupperna. Grupperna skulle ha få deltagare så att diskussionerna inte hämmades. 

Gruppen kunde ledas av diabetessköterska eller distriktssköterska som ”blivit upplärd i 

ämnet”. 

Informationen ansågs viktig eftersom det lade en grund till livsstilsförändring.  

 

Två av männen trodde att informationen dessutom kunde påverka hela familjen till bättre 

livsstil om informationen var skriftlig. En person ansåg att internet var det bästa 

alternativet till information. Ett annat förslag för information var att ha mer allmänna 

föreläsningar någon gång per år som individen kunde gå och lyssna på. 

 

”Att det finns föreläsningar ibland. Att man kan gå och få påfyllning ibland”.  

 

 

 



    

31 

  

Stöd  

Flera av kvinnorna ville ha konkreta råd med recept eller informationsblad med staplar på 

vad som var bra och vad som var sämre att äta. Önskemålet om detaljerade listor med bra 

livsmedel, recept på ”smalt men gott” samt inspiration till nya idéer framkom. En man 

sammanfattade det:  

 

”Om man vet vad som är bra eller dåligt, då kan man välja”. 

 

Respondenterna ansåg att de individer som kände sig oroliga för sjukdomsutvecklingen 

kunde behöva extra mycket stöd och information. Behovet av vilket stöd individen 

behövde påverkades av hur hon mådde. 

 

”Det beror ju alldeles på hur man mår också”.  

 

En kvinna ville ha en speciell stödperson som hon kunde ringa till när det uppstod 

problem. Kontroller av blodsockret var en annan stödåtgärd som framkom. Några individer 

ville kontrollera sig själva med blodsockermätare, andra ville komma på kontroller till 

distriktssköterska en eller flera gånger per år. Några individer uppgav tvärtom att de inte 

ville kontrollera blodsockret alls eftersom det skulle skapa oro och stress. 

Några personer ville ha en broschyr där fakta om tillståndet, behandling etc. fanns 

beskrivet. 

En person föreslog kontakt med dietist som stödåtgärd. Andra deltagare kände skepsis mot 

att träffa dietist på grund av det budskap de ansåg att de skulle få där:  

 

”Dom är ju mycket inne på de här lättprodukterna. Det tror inte jag ett dugg 

på”.  

 

Andra stödåtgärder som framkom handlade om riktat stöd, framför allt när det gällde 

motion. Det fanns olika erfarenheter i grupperna om det. Flera av de kvinnliga deltagarna 

ansåg att arrangerade motionsgrupper kunde vara ett bra sätt att komma igång.  Genom att 

ha en bestämd tid och bestämd aktivitet så ansågs motivationen öka. En god vän kunde 

fungera lika bra som en arrangerad grupp ansåg några andra av deltagarna. 

Friskvårdsaktivitet på arbetet kunde också vara en sådan aktivitet. Gymnastikgrupper var 
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en annan lösning. Det som var viktigt enligt flera av deltagarna var att det skulle ske på 

bestämd tid och tillsammans med någon. Ett par personer ansåg att individen skulle betala 

lite för aktiviteten för att det skulle vara extra motivationshöjande. 

”Jag tror ju på det gamla receptet att det ska kosta lite, du ska gå på bestämd 

tid och du ska göra det med någon”. 

 

Två personer hade hört talas om fysisk aktivitet på recept, vilket de ansåg ha en stor 

motiverande inverkan. Några av kvinnorna önskade få individuell hjälp av en stödperson 

för att komma igång med livsstilsförändringar. Det gällde framför allt för viktnedgång och 

för att komma igång med motion. Beskrivningar som ”coach” och person som ”peppar” 

gjordes. Kontakten kunde ske via telefonsamtal.  

 

”Nu måste jag få ringa och prata med någon om hur jag ska bete mig. Som 

individ. För att nu är det så här och så här. För det är kanske är svårt att 

plocka ur broschyren och på nätet vad man personligen behöver”. 

 

En av männen ville däremot inte ha något stöd alls:  

 

”Men jag vill inte ha någon som coachar mig. Som talar om för mig vad jag 

ska äta och hur mycket jag ska äta. Det måste jag få bestämma själv”. 

 

 En kvinna sammanfattade det:  

 

”Alla är vi ju olika. Alla har olika behov”. 

 

 

Individuell prioritering av huvudpunkter 

De huvudpunkter som sammanfattades i slutet av varje sammankomst var relativt lika 

mellan grupperna och redovisas i tabell 6. Grupp tre inkluderade flera områden under 

”information kring PD”, därav färre huvudpunkter. 

Den individuella prioriteringen av huvudpunkterna som utfördes med hjälp av VAS-skala 

visade ingen större spridning mellan de olika individerna. Nästan alla av studiedeltagarna 

kryssade i mellan fyra och fem på den fem-gradiga VAS-skalan för alla huvudpunkter, 
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utom i grupp 2 där en individ inte hade samma höga prioritet för ett par av punkterna och 

kryssade mellan två-tre.   

  

Sammanfattningsvis kan sägas att i stort sett alla individer prioriterade sin grupps 

huvudområden högt. 

 

 

Tabell 6. Huvudområden för de olika grupperna 

Grupp 1 Grupp 2  Grupp 3 

Kost Kost Information om PD 

Motion Motion Stöd kring fysisk aktivitet 

Symtom r/t PD Ökad kunskap om PD Kostinformation 

Orsaker till PD Stöd från sjukvården  

 
Åtgärder/behandling Information om livsstilsförändring 
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DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Ur gruppdiskussionerna kunde tre kategorier urskiljas; pre-diabetes som en del av livet, 

egen erfarenhet och kunskap om tillståndet samt behov av information och stöd för ökad 

kunskap om livsstilsförändringar. De flesta respondenter saknade kunskap eller erfarenhet 

av tillståndet PD, däremot var T2DM mer känt begrepp. Frånvaron av symtom och 

sjukdomskänsla skapade osäkerhet för tillståndet, varför flera individer beskrev hur de 

började söka efter symtom för bekräftelse av sjukdom. Deltagarna beskrev rädsla och 

osäkerhet kring tillståndet, framför allt för utveckling till manifest diabetes och de 

komplikationer som kan utvecklas. Det ansågs viktigt att få veta i tid att blodsockret var 

förhöjt eftersom individen själv kunde påverka sin livsstil så att T2DM kunde förebyggas. 

De individer som ansåg sig ha en bra livsstil med bra kostvanor samt fysisk aktivitet i 

vardagen hade svårare att förstå att de hade förhöjda blodsockervärden än de som inte 

motionerade. Personer som inte hade någon högre grad av fysisk aktivitet angav andra 

sjukdomar som hinder för att motionera. 

Alla deltagare ville ha information om PD; hur det utvecklades, orsaker och vilka åtgärder 

de själva kunde göra Det fanns en viss besvikelse i grupperna över vårdpersonalens 

bemötande i samband med beskedet om PD. Informationen var för knapphändig vilket 

uppfattades som att tillståndet inte var något att bry sig om. 

 

Resultatdiskussion 

Samtalen var trevande i början på grund av respondenternas osäkerhet om vad PD innebar 

för dem, men fördjupades successivt med hjälp av följdfrågor.  PD var ett okänt begrepp 

för nästan alla studiedeltagare.  Däremot var T2DM mer känt. Det var kanske skälet till att 

flera av deltagarna diskuterade som om det var diabetes de hade.  

I likhet med resultatet i Troughton et al´s studie, saknade de flesta studiedeltagare 

erfarenhet av PD och kände sig osäkra för utvecklingen och risker för ytterligare sjukdom 

(1). Avsaknad av symtom gjorde att flera av respondenterna berättade att de började ”leta” 

efter symtom för att få bekräftelse på sjukdom. Liknande upplevelser beskrevs i Troughton 

et al’s studie där flera av studiedeltagarna beskrev osäkerhet samt förvirring över att inte 

känna några symtom (1).  

Om T2DM kunde förhindras så var det en angelägen åtgärd för alla respondenter. Men för 

att förhindra PD att utvecklas till diabetes uppgav flera deltagare behov av saklig 
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information om tillståndet PD samt vilka livsstilsåtgärder som måste utföras. Dessutom 

önskade flera individer ytterligare stöd gällande fysisk aktivitet, främst då med 

gruppverksamhet. 

 

Patienter som får besked om stigande blodsockervärden önskar sig ett omhändertagande 

från sjukvårdspersonalen (1, 2, 6). Känsla av att blivit ”utslängd” beskrevs i Troughton et 

al’s studie (1). Vårdpersonalen hade inte heller i den här studien lyckats nå upp till alla 

personers förväntan när det gäller information i samband med att förhöjda 

blodsockervärden upptäcktes. Detta kan förklaras av okunskap och bristande rutiner på 

vårdcentralerna. Trots att det är väl känt och att vårdpersonal strävar efter att hitta sjukdom 

på ett tidigt stadium så brister förmågan att ge information till patienterna på ett sakligt 

sätt. Ett annat problem kan vara att patienten får dubbla budskap, dels om riskerna med 

förhöjda blodsockervärden eller som ”en släng av för höjt blodsocker” som inte är något att 

bry sig om.  

 

I Evans et al’s studie efterfrågade distriktsläkarna bättre riktlinjer och rutiner för arbetet 

med PD (6). Genom att skapa rutiner och implementera dessa i vården kan personer som 

har förhöjda blodsockervärden få information och adekvat vård. Detta behöver inte ta så 

mycket resurser i anspråk om rutinerna anpassas till befintlig verksamhet. Det är ju som en 

minoritet av sjuksköterskorna i William et al’s studie sa, att ”vi har ju redan dessa 

personer på våra mottagningar redan och då kan jobbet göras ordentligt direkt” (4). 

 

Kosten var det område deltagarna uttryckte mest kunskap om. Diskussioner om vad som 

var bra att äta eller mindra bra förekom i alla tre grupperna. Flera av deltagarna hade helt 

slutat eller dragit ner på godis och kaffebröd, vilket ansågs vara den största källan till för 

stort sockerintag. Studiedeltagare som redan hade adekvat kosthållning hade svårare att 

acceptera att de hade förhöjt blodsocker eftersom de inte åt godis eller kaffebröd. Trots att 

deltagarna så väl kände hur och vad de skulle äta så fanns det också ett stort behov av att få 

mer information kring kost. Evans et al’s studie påvisade också kostens betydelse. 

Patienterna i studien beskrevs vara mycket mer fokuserad på kostförändring än annan 

livsstilsförändring. Detta förklarades av att patienterna hade kännedom om att kosten 

påverkade blodsockret, varför deltagarna önskade mer kunskap som var bra att äta eller 

inte (6). Även i Greaves et al’s studie hade kostförändringar avsevärt högre prioritet än till 
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exempel fysisk aktivitet (30).  Det framstår som angeläget att få information kring vad som 

påverkar blodsockernivån, men att balansen mellan kost och fysisk aktivitet inte är lika 

känd.  

Vad gäller fysisk aktivitet framkom olika utsagor. Respondenter som redan utövade fysisk 

aktivitet i någon form hade inga behov av stöd samt hade mindre förståelse för andra 

personers behov av stöd. De som däremot inte utövade någon större grad av fysisk aktivitet 

uppgav någon annan sjukdom eller en social situation som hindrande. När en individ inte 

mår bra så har hon svårt att hitta något som motiverar till förändring men har desto lättare 

att se hinder. Människan har kanske lättare att motivera sig till kostförändringar än till att 

förändra motionsvanor? Dessa tankar får stöd av Greaves et al’s studie, som beskrevs att 

deltagarnas vikt kunde minska genom motiverande samtal men att graden av fysik aktivitet 

inte kunde påverkas på samma sätt (30).  

 

 Flera av respondenterna var inte överviktiga samt hade en livsstil med bra kosthållning 

och fysisk aktivitet vilket föranledde att deltagarna funderade på alternativa orsaker till 

stigande blodsocker. En sådan orsak var relationen mellan stress och stigande blodsocker. 

Stress ansågs vara den faktor som påverkade hälsan mest negativt samt vara svår att 

påverka. Trots att flera deltagare berättade om stress på arbetet, på fritiden och i samhället i 

stort så var det nästan ingen som hade synpunkter på åtgärder. Endast en kvinna föreslog 

att det kanske fanns någon person att tala med om stress.  

 

Sambandet mellan högt blodsocker och hjärt och kärlsjukdom var okänt för de flesta 

studiedeltagare, trots att flera av respondenterna hade haft hjärtinfarkt. Flera av dessa 

personer hade i samband med infarkten haft ett högt blodsocker men hade inte fått 

information av vårdpersonalen om åtgärder. 

 

Enligt Dorothy Orems egenvårdsteori så strävar individen efter att klara sig själv men 

behöver utbildning och stöd (32). I linje med denna teori fanns det en vilja bland 

respondenterna att förändra sin livsstil på egen hand, bara individen hade kunskap om vad 

som kunde förändras. Behovet av vilken information som önskades var individuell 

beroende på vilken livsstil personen hade, liksom andra sjukdomar.  En annan förklaring 

till varför behoven skiljer sig åt kan bero på att individerna har olika erfarenhet och 

kunskap om livsstilsförändringar samt behöver olika mycket stöd.  
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Deltagarna i Andersson et al’s och Evans et al’s studier beskrev även de behov av 

individuell information.  Påverkande faktorer för varför behoven var olika beskrevs bero på 

hur allvarligt individen såg på sitt tillstånd, möjligheten att förebygga T2DM samt behoven 

av livsstilsförändringar (2, 6).  

Respondenterna kom själva med förslag på hur information och stöd kunde ges. Någon 

ansåg att internet var den bästa informationskällan, medan en kvinna ville ha personlig 

coach. En tredje variant var återkommande gruppträffar med information. 

En av männen i studien efterlyste informationsmaterial om PD riktade till hela familjen. På 

det viset kan familjemedlemmarna stötta varandra vad gäller livsstilsförändringar. 

Respondenterna i gruppen uttryckte även ett engagemang för den yngre generationens 

livsstil. 

 

Orem beskriver att individen måste acceptera sin sjukdom för att komma vidare i 

egenvårdsutförandet (32). För en del personer innebär det att de först måste förstå vad 

innebörden av PD och för att lyckas genomföra livsstilsförändringar behövs mer kunskap. I 

diskussionerna framkom detta resonemang i olika sammanhang. Respondenterna beskrev 

att de ”måste veta för att kunna göra”. Dessa beskrivningar stämmer väl överrens med hur 

studiedeltagarna i Andersson et al’s studie upplevde PD. Problem med att balansera mellan 

hinder och möjligheter, liksom att leva i ett tillstånd mellan att ”vara frisk” och risk av att 

drabbas av diabetes påverkade individernas egna aktiviteter (2).   

 

Fokusgruppens innehåll kom även att handla om motivationens betydelse vid exempelvis 

viktnedgång. Vid livsstilsförändringar tycks det vara svårt att behålla motivation, vilket 

även framkom i flera interventionsstudier (24, 27). 

Bristande förtroende på sin egen förmåga att utföra livsstilsförändringar i kombination med 

bristande kunskap om PD kan dessutom vara ytterligare en faktor som påverkar 

motivationen till förändringar, vilket även diskuterades i Andersson et al’s studie (2).  

 

 I Curran et al’s studie fanns åsikter om att patienterna saknade intresse för 

livsstilsförändringar (5). Detta kan kanske vara ett tecken på att deltagarna i den studien 

inte kunde ta till sig problemet på grund av okunskap och därför verkade ointresserade.  

Om vårdpersonal inte ger information till patienterna om PD har de ingen ärlig chans att 

förändra sin livsstil eftersom de inte vet vad som är fel.  
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Men även när personer har fått information inte når den inte alltid fram ändå. Ett hinder att 

nå fram med budskap om till exempel kost kan vara massmedias tyngd när det gäller 

kostråd och trender. Det kan förklara varför några deltagare beskrev misstro till att få 

information av dietist eftersom de trodde att informationen skulle handla om neddragning 

av fett och mer lightprodukter.  

 

Eller är det ett socialt problem som några deltagare i Williams studie uttryckte (4)? I så fall 

bör flera aktörer arbeta med det förebyggande arbetet och omhändertagandet av dessa 

individer än hälso-och sjukvården. Detta är ett projekt som förutsätter ett 

samhällsengagemang på flera plan för att lyckas vilket ansågs i Abzets et al´s studie (29). 

Socialstyrelsen beskriver i de preliminära riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 

metoder att samverkan med aktörer utanför hälso- och sjukvården är av stor 

betydelse i detta arbete. De ger exempel på aktörer som frivilligorganisationer och 

studieförbund som arbetar med hälsofrågor som tänkbara medhjälpare (31 ).  

 

I Gulliford et al’s studie beskrev författarna att individer som fick T2DM sökte betydligt 

mer sjukvård samt konsumerade dubbelt så mycket läkemedel mot personer som inte fick 

T2DM (20). Om dessa individer kunde identifieras i ett tidigt skede skulle kanske 

primärvårdens resurser kunna utnyttjas mer effektivt och livsstilsförändringar inledas på ett 

tidigare stadium. På något sätt måste detta arbete integreras i all sjukvård eftersom diabetes 

incidensen ökar (9).  

Förutom den enskilde individens lidande är det också en ekonomisk fråga för både 

sjukvård och samhälle.  

 

De preliminära riktlinjerna från Socialstyrelsen kring sjukdomsförebyggande metoder har 

det preventiva arbetet av T2DM som hög prioritering (3 på 10-gradig skala) (31). Det är 

framför råd och stöd för rökavvänjning, ohälsosamma kostvanor samt otillräcklig fysisk 

aktivitet som anges. Förändringar av kost och motion var också starkt prioriterade områden 

för studiedeltagarna i grupperna. 

Det förebyggande arbetet anges vara hälso-och sjukvårdens ansvar. Det beskriv vidare att 

det förebyggande arbetet med kostråd och fysisk aktivitet kommer att kräva stora resurser 

från hälso- och sjukvården.  
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Vid ohälsosamma kostvanor rekommenderar Socialstyrelsen kvalificerad rådgivning, 

vilket är en förhållandevis resurskrävande åtgärd. Samtidigt är matvanor troligtvis den 

levnadsvana som hälso- och sjukvården lägger minst resurser på idag.  

När det gäller fysisk aktivitet bedömer Socialstyrelsen att det redan bedrivs ett arbete 

inom området, men att det finns stora variationer i landet (31).  

 

De förebyggande insatserna bör nu tas på största allvar, inte minst för personer med PD 

som ju redan har en stor risk för att få T2DM. Rutiner och riktlinjer håller så sakta på att 

arbetas fram från Socialstyrelsen, men kommer att ta lång tid innan det är genomfört på 

vårdenheterna. I väntan på detta kanske något kan göras på ett enklare sätt.  

Kan en ”informationsbox” med olika typer av information till patienter vara något för 

primärvården? Eftersom individerna har olika behov behöver det finnas ett brett 

informationsunderlag så att individen kan välja vilka delar han/hon behöver. Ett 

informationsmaterial, om kost, fysisk aktivitet, tillståndet PD samt rekommendationer 

kring livsstil kunde kanske för många patienter ge den kunskap och information de behöver 

för att förändra sin livsstil.  

 

Metoddiskussion 

Respondenter som kunde ge utförliga svar på frågeställningarna i studien var personer som 

nyligen fått besked om tillståndet PD. Genom att urvalet utgjordes av samtliga personer på 

alla vårdcentraler inom Avesta kommun som under mätperioden påvisat två avvikande 

blodsockervärden kunde ett högt antal personer tillfrågas om deltagande i studien.  

Det tog lång tid att få tillstånden beviljade från alla verksamhetschefer och det var oklart 

hur många vårdcentraler som skulle komma att ingå i studien när den påbörjades. Detta 

gjorde att personer från endast en vårdcentral inledningsvis tillfrågades om 

studiedeltagande. Senare inbjöds också respondenter från de andra vårdcentralerna så att 

deltagare från alla delar i kommunen skulle kunna finnas representerade. 

Majoriteten av respondenterna kom dock från en och samma vårdcentral. Kanske är det en 

trygghet att delta i denna typ av diskussionsforum på den vårdcentral där individen redan 

känner till både läkare och sjuksköterska även om det inte fanns någon vårdrelation med 

moderator och assistent sen tidigare. Trots att det klar framgick av missivbrevet att det var 

en studie så kanske de tilltänkta respondenterna uppfattade det som en ”information inom 
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vårdcentralens regi”. Det som kan tala emot detta är att det fanns personer som själva 

ringde och frågade om de fick vara med i studien efter att ha sett inbjudan hos anhöriga. 

 

 Gruppernas sammansättning var slumpmässig, eftersom det fanns valmöjlighet till vilken 

tid som passade individen att komma.  Deltagare i första gruppen var få eftersom att 

tidpunkten inte passade så många. Antalet personer i grupperna verkar inte ha påverkat 

resultatet eftersom samma typ av åsikter och diskussioner framkom i samtliga grupper. Det 

fanns en datamättnad efter tre fokusgrupper, då liknande diskussioner upprepades. Såväl 

kvinnor som män deltog i alla grupper, men i vissa grupper var såväl kvinnor som män 

underrepresenterade. Gruppsammansättningarna verkade dock inte påverka diskussionerna 

eftersom att liknade samtal genomfördes i alla tre grupperna. 

 

Genom att exkludera personer som inte kunde förstå svenska språket utan tolk kan 

värdefulla synpunkter gått förlorade. Problemet att i ett diskussionsforum använda tolk 

ansågs dock kunna hämma samtalet. Det fanns emellertid deltagare med andra 

nationaliteter representerade i grupperna. Exkludering av personer med rörelsehinder eller 

annan svårare sjukdom gjordes delvis med hänsyn till deltagarna själva, eftersom 

diskussioner om annan livsstil i deras fall skulle kunna föranleda en annan typ av åtgärder 

än livsstilsförändringar. Det kunde finnas en risk att fokus på andra sjukdomar skulle 

kunna störa diskussionens syfte. 

 

Genom att diskutera tillsammans så styrdes samtalen in på olika områden, de områden som 

deltagarna själva ansåg viktiga, utan att för den skull frångå de frågeområden som studien 

var begränsad till. Det var tydligt i de olika grupperna att individerna var för sig hade 

kunskaper om orsaker och åtgärder kring PD, men tillsammans kunde dessa erfarenheter 

fördjupas och att tankar på problemlösning kunde påbörjas. Det kan vara så att individen 

genom diskussion i grupp får en bredare insikt om PD samt ser olika samband i jämförelse 

med individuell intervju. Andra problemområden än de egna belystes och kunde ge en 

bredare insyn i tillståndet PD.  

 

Genom att tillsammans gå igenom anteckningar med assistenten direkt efter varje grupp så 

fångades vissa nyanser i samtalet in, som kroppsspråk etc. Med anteckningarnas hjälp 

kunde samtalen också fånga in hur individerna uttryckte sig, om det var med uppgivenhet, 
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ilska, glädje etc. Likaså kunde de mer tystlåtna deltagarnas medhåll och kroppsspråk 

uppmärksammas. Dessa tysta medhåll, ”hm-ande” och nickanden kan dock inte redovisas i 

resultatet med citat men väl för att styrka gruppens åsikt. Det kan dock finnas en risk med 

gruppsamtal att individen inte törs framföra sina åsikter på grund av att känna sig dum eller 

otillräcklig mot mer dominanta deltagare. Detta var emellertid inget som märktes av under 

samtalen eftersom alla personer deltog mer eller mindre i diskussionerna. Detta kan bero 

på att de personer som ville delta i studien var intresserade och ville veta mer om tillståndet 

PD. 

 

VAS-skalans syfte att föröka rangordna gruppernas huvudpunkter gav inget speciellt värde 

till studien annat än att nästan alla deltagare ansåg att de diskuterade punkterna var i stort 

sett lika viktiga. 

 

Slutsats 

PD var för de flesta studiedeltagare ett okänt begrepp. Beskrivningar av osäkerhet över att 

inte veta om PD kunde ge samma komplikationer som T2DM samt avsaknad av symtom 

föranledde oro. Respondenterna ville i största möjligaste utsträckning förhindra 

utvecklingen av T2DM genom livsstilsförändringar. För att lyckas med det uppgav 

studiedeltagarna behov av information om vad PD innebar. Många av deltagarna kände sig 

besvikna över vårdpersonalens bemötande och brist på information om tillståndet. 

Informationen var så bristfällig så att flera individer hade uppfattningen om att PD inte var 

något att bry sig om. 

 

Projektets kliniska betydelse 

Studien utgör en grund för vilket behov av information och stöd personer med PD behöver. 

Genom att patienterna själva berättade och beskrev sina åsikter och behov så kan 

sjukvårdspersonal få mer kunskap och bli medvetna om vikten av information till patienter 

med avvikande blodsockervärde samt direkt ge kortfattad rådgivning om förebyggande 

åtgärder. Denna kunskap skulle också kunna leda till utarbetande av ett 

informationsmaterial som sedan kan användas som en "verktygslåda" till dessa individer, 

där varje individ själv kan välja den information de är i behov av för att göra ett aktivt val i 

förändringsarbetet. Både patienter och personal skulle kunna ha nytta av att informationen 

kan individualiseras. 
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Fortsatt forskning och frågeställningar 

Det behövs mer forskning och erfarenhet av att arbeta med pre-diabetes för att generella 

riktlinjer ska kunna tillämpas på ett bra sätt. Det finns också motsättningar i vården för 

denna typ av preventivt arbete. Det finns emellertid en konsensus för hur vi ska arbeta med 

PD i Europa (3). Hur stor genomslagskraft denna har är dock okänt. Även Socialstyrelsen i 

Sverige prioriterar detta diabetesförebyggande åtgärder högt i Nationella riktlinjer 2010. 

(En trea på en tio-gradig skala) (16). Flera aktörer bör finnas med i det preventiva arbete 

med att minska incidensen för T2DM, som i många fall leder till lidande och för tidig död. 

Men vi får inte glömma bort patienten och de kunskaper som individen själv besitter i detta 

arbete. Utfallet av folkhälsoarbete förutsätter en delaktig patient. 

 

I flera länder, även i Sverige, är screening för diabetes vanligt förekommande. Däremot 

saknas handlingsplan för omhändertagande till individer som inte klassificeras för diabetes 

men som ändå har för högt blodsocker. Har hälso- och sjukvården resurser för att ta 

omhand alla dessa individer eller krävs det ett större samhällsengagemang? Och har 

frivilligorganisationer och studieförbund resurser till detta som Socialstyrelsen föreslagit 

som samarbetspartner? Eller kan vi förenkla med ett egenvårdsprogram så att patienterna 

har möjlighet att själv söka den kunskap som han eller hon är i behov av och behandla sig 

själv?  

 

Det finns flera stora studier med storslagna interventioner där vårdinrättningar är 

engagerade i gigantiska program för att förebygga diabetes. Och resultaten är mycket 

positiva. Men vad händer sen? Kan vårdcentralerna fortsätta att arbeta på detta sätt även 

efter studiens slut? Och ska en liten vårdenhet kunna göra samma arbete som en större? Är 

vården på lika villkor så som det står i hälso- och sjukvårdslagen, eller är det ett lotteri för 

individerna för vilken vård och stöd det kan få? 

Med Socialstyrelsens insikt att det saknas praxis för det sjukdomsförebyggande 

hälsoarbetet, (trots att detta arbete finns väl uttalat i Hälso- och sjukvårdslagen från år 

1982), samt att det finns stora variationer mellan Sveriges Landsting, så lämnar författaren 

till denna studie frågan öppen för fortsatt forskning och diskussion. 
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Bilaga 1 

 

    Falun 2010-04-26 

Åsa Bartholdsson  

 

Patienters berättelser om behov av information och 

utbildning för att lyckas genomföra livsstilsförändringar vid 

pre-diabetes 

Sökande: Karin Hofling 

Projektet:  

Utifrån patienters berättelser ta reda på vilka behov av utbildning och information personer 

med pre-diabetes behöver för att kunna utföra livsstilsförändringar genom 

egenvårdsinsatser. 

 

Informanterna sökes via journalsystem via verksamhetschefer vid respektive vårdcentral. 

 

Metod: kvalitativa diskussioner i fokusgrupper bestående av personer med pre-diabetes 18-

70 år. 6-8 personer i varje grupp. Fem grupper. 

 

Beslut:  

Uppsatsprojektet godkänns efter etisk granskning med följande förtydliganden: 

 

Informationsbreven ska undertecknas av studenten i egenskap av studerande och inte i 

egenskap av diabetessköterska/distriktssköterska.  

 Kontaktuppgifter ska ges som inte är kopplade till en specifik vårdcentral och en särskild 

telefontid (som kan bidra till att förstärka föreställningen av en patient- sköterskerelation).  

Det är viktigt att hålla isär de olika rollerna. Undersökningen är fristående från 

vårdcentralens verksamhet. 
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I informationsbrevet ska rubriken inte vara att det är en ”inbjudan”. Det är istället en 

”förfrågan”. 

 

Formuleringen ”Jag vill gärna att Du deltar i ett möte” formuleras om till en mer ödmjuk 

förfrågan. 

 

Formuleringen ”Därför inbjuds Du” ändras till ”Du tillfrågas härmed om…”. 

 

Utifrån rättviseprincipen bör studenten motivera varför vissa kategorier informanter 

exkluderas från urvalsgruppen samt vilka konsekvenser detta får för undersökningens 

resultat. Rekommendationen är att göra detta i själva uppsatsen. Någon komplettering till 

FEN behövs alltså inte. 

 

För forskningsetiska Nämnden vid Högskolan Dalarna 

 

 

Åsa Bartholdsson 

Lektor i socialantropologi 

aba@du.se 

  

 

För forskningsetiska Nämnden vid Högskolan Dalarna 

 

 

 

Åsa Bartholdsson 

aba@du.se 

 

 

Gill Sörensen-Duppils 

Ordförande, nämndens sammanträde 2010-04-23  

 

 

mailto:aba@du.se
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Bilaga 2 

 

Avesta 2010-02-17     

     

 

Till verksamhetscheferna på Avesta Vårdcentral, Krylbo Vårdcentral, Skogsbo Vårdcentral 

och By Vårdcentral. 

 

Hej! 

Jag håller nu på att skriva min D-uppsats på Högskolan Dalarna. Mitt ämne är diabetes. Jag 

är intresserad av att utveckla omhändertagandet och primär prevention av personer som har 

pre-diabetes. Min avsikt är att ta fram underlag till ett informationsmaterial om pre-

diabetes i egenvårdssyfte. För att få veta vilka olika behov personer med pre-diabetes har 

av stöd och information har jag tänkt använda mig av fokusgrupper (en form av 

gruppintervju).  

 

För att kunna utföra dessa träffar behöver jag Ert tillstånd för att bjuda in deltagare från 

samtliga vårdcentraler i kommunen. Jag behöver också hjälp med att identifiera deltagarna 

via J3 rapport i ProfDoc samt tillstånd att gå in i patientjournaler för att kontrollera att 

patienten uppfyller inklutionskriterierna.  Mer information om det i medföljande bilaga. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån patienters berättelser om behov av utbildning och 

information skapa ett underlag till utbildningsprogram som kan stödja personer med pre-

diabetes i egenvård. 

Metod 

Studien genomförs genom fokusgrupper med 6-8 deltagare per grupp. Deltagarna inbjuds 

att delta via brev och upplyses om att deltagandet är frivilligt. Jag beräknar att 3-5 grupper 

blir aktuellt att genomföra. Varje träff spelas in på bandspelare eller filmas och beräknas 

pågå ca 45-60 minuter. Därefter kommer varje träff att analyseras enligt metoden 

”innehållsanalys” för att ta fram teman för vad som framkommer i diskussionerna.  

Intervjuerna beräknas pågå under våren 2010.  
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Etiska aspekter 

Ansökan till Högskolan Dalarnas etiska nämnd för etiskt godkännande kommer att utföras 

innan studiestart. 

 

Mvh Karin Hofling 

Avesta Vårdcentral 

Tfn 0226/496 260 

 

 

Avesta:  2010-

_____________________________________________________________ 

 

Tillstånd beviljas: -

__________________________________________________________ 

 

Verksamhetschef: ________________________________________Vårdcentral 
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Utdrag ur J3-rapport 

Utdrag för provtagning av fP-glukos lokalt samt fP-glukos klin/kemlab fr.o.m. 2009-09-01 

t.o.m. det datum rapporten skrivs ut.  

Observera att det endast är fasteprover som är aktuellt för utdraget och studien. 

 

 

Journalgranskning 

Granskning av patientjournal är nödvändig för att inkludera rätt deltagare till studien. Den 

genomförs av undertecknad för att exkludera personer med diabetesdiagnos eller personer 

som har någon sjukdom som försvårar eller kan missleda studien. T.ex. personer som 

genomgår cancerbehandling, har afasi, annan svår sjukdom etc. Patienter som är i behov av 

tolk kommer också att exkluderas. 

 

 

Listorna skickas till undertecknad för urval av deltagare så snart som möjligt eller senast 

12/3. 

 

 

 

 

Tack för hjälpen! 

 

 

 

Karin Hofling 

Avesta Vårdcentral/DSM 

Tfn 0226/496 260 
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      Bilaga 3 

 

Förfrågan till Dig som har förhöjda blodsockervärden  

 

 

Hej! 

 

Jag heter Karin Hofling och arbetar som diabetessköterska på Avesta Vårdcentral. Jag är 

intresserad av att utveckla ett utbildningsmaterial för personer som har fått förhöjda 

blodsockervärden, även kallat pre-diabetes. 

Pre-diabetes är ett tillstånd som kan utvecklas till diabetes typ2 men det finns också 

möjligheter att förebygga detta. 

 

Jag studerar vid Högskolan Dalarna och håller på med min magisterexamen i 

vårdvetenskap och diabetes. Mitt examensarbete handlar om just pre-diabetes. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i ett möte, så kallad fokusgrupp, där pre-diabetes ska 

diskuteras. 

Mitt syfte är att genom en dialog ta reda på vilka behov våra patienter på vårdcentralerna 

har av information, utbildning och stöd kring tillståndet pre-diabetes för att kunna 

förebygga ”riktig” diabetes med så kallad egenvård. Därför är Dina åsikter viktiga. 

 

Resultatet av diskussionerna kommer att utgöra en grund till utbildningsmaterial för 

personer med pre-diabetes. 

 

Jag skulle vara tacksam om Du vill delta i en diskussionsgrupp bestående av 6-8 

personer. Vi kommer att träffas på Avesta Vårdcentrals distriktssköterskemottagning.  

Mötet beräknas ta cirka 45-60 minuter. Mötena kommer att genomföras under våren 2010. 

 

Deltagandet är frivilligt och Dina synpunkter kommer att behandlas konfidentiellt. Mötet 

kommer dock att spelas in för att jag ska kunna gå igenom materialet i efterhand.   

Oavsett om Du väljer att delta eller inte så kommer det inte att påverka Din fortsatta vård 

och behandling på vårdcentralerna. 
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Jag kommer att kontakta dig cirka en vecka efter att Du fått detta brev för att ta reda på om 

Du vill delta eller inte. 

 

Om Du funderar över något är Du välkommen att kontakta mig på telefon 0226/496 260 

Jag nås säkrast klockan 8.30-9.30 men det går bra att lämna namn och telefonnummer på 

min telefonsvarare om Du råkar ringa vid annan tidpunkt. 

 

Jag ser fram emot en trevlig och viktig diskussion 

 

 

Karin Hofling 

Tfn 0226/496260 
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Bilaga 4 

 

Frågeställningar 

 

 

Tema/ 

problemomr

åde 

Till-

ståndet 

Behovet Förvänt-

ningar  

Eget ansvar Informations-

boxen 

Syfte Ta reda 

på vad 

patienter

na anser 

vara 

viktigt 

att veta 

om pre-

diabetes 

Ta reda på vilka 

behov 

patienterna har 

för att kunna 

utföra 

livsstilsförändri

ngar vid pre-

diabetes 

Ta reda på 

patienterna

s 

förväntnin

gar på 

vårdens 

insatser 

vid pre-

diabetes 

Ta reda på 

patienternas 

syn på 

egenvårdsans

var vid pre-

diabetes 

Ta reda på vad 

boxen ska 

innehålla för 

verktyg för att 

patienterna 

själva ska 

kunna utföra 

egenvård 

Fråge-

ställningar 

Vad 

känner 

patienter

na till 

om pre-

diabetes

? 

Vad är 

viktig 

informa-

tion? 

 

Hur kan en 

”pre-

diabetesmanual” 

se ut? 

Vilka behov av 

riktlinjer 

behövs? 

Vad innebär det 

att få pre-

diabetes? 

Vad behöver 

förändras? 

 

Vilket/vilk

a 

stödinsatse

r förväntas 

komma 

från 

sjukvården

? 

Vilka 

hjälp-

insatser 

kan vara 

aktuella? 

Vilket eget 

ansvar har 

jag som 

person med 

pre-diabetes? 

Vad kan jag 

göra själv? 

 

Vilka verktyg 

ska finnas i en 

informationsbo

x med temat 

pre-diabetes? 

Hur ska ett 

”bra” 

utbildningsmate

rial se ut ur 

patient-

perspektiv? 

 

Följdfrågor, exempel: Kan du utveckla? Berätta mera? Hur känns det att.. etc).  
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Bilaga 5 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

     In
te alls v

ik
tig

t   0
-------1

-------2
-------3

-------4
-------5

    M
y
ck

et v
ik

tig
t 

 

 
 

 
 

 
 

     
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
B

ilag
a 6

 

     In
te 

alls 
v

ik
tig

t 
0

------------1
------------2

-----------3
----------4

-----------5
 

M
y

ck
et 

v
ik

tig
t 

 
 

 


