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Sammanfattning  
Syfte: Syftet var att undersöka vilka kunskaper vårdpersonal upplever sig ha om äldre 

personer med diabetes typ 2. Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för 

utvecklandet av ett instrument för kunskapskontroll inför delegering. 

Metod: Denna studie genomfördes med kvalitativ ansats med hjälp av fokusgruppsintervjuer. 

Den kvalitativa intervjumetoden användes för att ta reda på vilka kunskaper om diabetes som 

vårdpersonal i kommunal vård upplever sig ha. Studien innefattade intervjuer vid tre 

tillfällen. Sammanlagt deltog 22 personer i intervjuerna. 

Resultat: Studien visar att vårdpersonalen upplever sin kunskap om diabetes som bristfällig. 

Detta gäller framför allt symtom, behandling samt vilka åtgärder som ska vidtas vid 

förändring i hälsotillståndet hos den äldre personen med diabetes typ 2. Den största 

osäkerheten gäller kunskapen om blodsockervärden, vad som är normalvärde, höga 

respektive låga värden. De upplever sig också ha dålig kunskap när det gäller individuella 

målvärden. Detta tyder på att det är svårt för vårdpersonalen att arbeta enligt de nationella 

riktlinjerna som fokuserar på symtomfrihet och livskvalitet. Studien visar däremot att 

vårdpersonalen upplever sig ha goda kunskaper när det gäller omvårdnadsåtgärder som leder 

till ett gott förebyggande arbete, framför allt när det gäller fotkomplikationer. Sammantaget 

visar studien att vårdpersonalen behöver regelbunden strukturerad undervisning om diabetes 

för att de ska kunna ge en god och säker omvårdnad. 

Nyckelord:  

Diabetes Typ 2, Kunskap, Utbildning, Vårdpersonal 

Diabetes Type 2, Education, Knowledge, Personnel community care 

 



Innehållsförteckning   

 
 

Inledning   ............................................................................................... 1
Diabetes Mellitus   ...................................................................................... 1

Diabetes hos äldre   ............................................................................................. 1
Egenvård/Livskvalitet   ........................................................................................ 2
Undervisning   ..................................................................................................... 3
Kunskap/Utbildning   ........................................................................................... 4
Delegering   .......................................................................................................... 6

Problemformulering   .............................................................................................. 7
Syfte   ....................................................................................................................... 7
Frågeområde   ......................................................................................................... 7
Definition av centrala begrepp   ............................................................................. 7

Metod   .................................................................................................... 8
Design   .................................................................................................................... 8
Metodval   ................................................................................................................ 8
Undersökningsgrupp   ............................................................................................ 8
Tillvägagångssätt   ................................................................................................ 10
Datainsamlingsmetod   ......................................................................................... 10
Dataanalys   ........................................................................................................... 11
Forskningsetiska övervägande   ......................................................................... 12

Resultat   ............................................................................................... 13
Baskunskap   ..................................................................................................... 13
Symtom och orsak   .......................................................................................... 14
Omvårdnadsåtgärder   ...................................................................................... 15
Behandling   ....................................................................................................... 16

Diskussion   .......................................................................................... 18
Sammanfattning av huvudresultat   .................................................................... 18
Resultatdiskussion   ............................................................................................. 18
Metoddiskussion   ................................................................................................. 22
Konklusion   .......................................................................................................... 23
Förslag till vidare forskning   ............................................................................... 23
Referens   ............................................................................................................... 24

Bilaga I   .......................................................................................................... 27
Bilaga II   ......................................................................................................... 29
Bilaga III   ........................................................................................................ 30
Bilaga IV   ........................................................................................................ 31

 
 
 
 
 



1 
 

Inledning 
 
Diabetes mellitus 
Förekomsten av diabetes i Sverige är cirka 4 procent, varav merparten (80–90 procent) utgörs 

av diabetes mellitus typ 2 (DMT2). Diagnosen ställs bland annat genom provtagning av 

blodsockerhalten i fasta, det vill säga morgonvärdet före frukost. Minst två förhöjda värden 

med plasmaglukos över 7,0 mmol/l, tagna vid olika tidpunkter, krävs för diagnos (Agardh, 

Berne & Östman, 2005). 

 

Prevalensen för diabetes ökar med stigande ålder och är i Sverige ungefär 10 procent hos den 

äldre befolkningen. I gruppen äldre-äldre, det vill säga över 80 år, kan prevalensen vara så 

hög som 15–20 procent (Wikblad, 2006). Ungefär hälften av alla personer med diabetes i 

Sverige är 65 år eller äldre. Ett stort mörkertal med oupptäckt diabetes finns på grund av att 

sjukdomen utvecklas långsamt. Symtomen hos äldre personer är mer otydliga och kan 

förväxlas med symtom man ser vid andra tillstånd, till exempel läkemedelsbiverkningar, eller 

allmän trötthet på grund av ålder och annan sjukdom (Tovi, Cederholm, Nilsson, Eliasson & 

Gudbjörnsdottir, 2006). 

 

Diabetes mellitus innebär att glukoshalten i blodet är för hög. De vanligaste formerna av 

diabetes är diabetes mellitus typ 1 (DMT1) och DMT2. Skillnaderna mellan dessa former är 

att vid DMT1 upphör insulinproduktionen helt, medan viss insulinproduktion ofta finns kvar 

vid DMT2; DMT1 kännetecknas av en snabb debut, medan DMT2 utvecklas långsamt; 

DMT1 drabbar oftast yngre personer, medan DMT2 främst drabbar äldre (Agardh, Berne & 

Östman, 2005). Vid DMT2 är det framför allt insulinkänsligheten i vävnaderna som är 

nedsatt. Ärftlighet i kombination med övervikt och bristande fysisk aktivitet anses vara 

orsaken till denna form av diabetes (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 

2009). 

 

Diabetes hos äldre 
I en studie gjord av Sinclair, Gadsby, Penfold, Croxson och Bayer (2001) var syftet att 

fastställa förekomsten av känd och oupptäckt diabetes hos personer boende på vårdhem. Det 

visade sig att på de vårdhem denna undersökning gjordes så hade en betydande andel en 

oupptäckt diabetes. Personer med DMT2 och ett lågt HbA1c som bor på vårdhem drabbas 

ofta av hypoglykemier, som mestadels inträffar nattetid. Att äldre ofta är svaga och 
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multisjuka påverkar deras kognitiva beteenden, vilket gör att det ibland är svårt för 

vårdpersonal och närstående att se symtomen på hypoglykemi och det krävs därför att man 

vid misstanke kontrollerar blodsockret (Sjöblom m.fl., 2008). Löfgren, Rosenqvist, 

Lindström, Hallert och Nyström (2004) menar att personer med diabetes som bor på särskilt 

boende eller vårdhem i Sverige oftare är överbehandlade än underbehandlade. Det kan bero 

på att de får sina måltider på regelbundna tider, samt att de intar sin medicin enligt ordination 

då vårdpersonalen hjälper dem med sina läkemedel. Även Kirkland (2000) beskriver detta i 

sin studie. Så länge äldre personer bor kvar i det egna hemmet är de ofta 

underdiagnostiserade och underbehandlade. De uppnår ofta inte sina behandlingsmål, utan 

går med höga blodsockervärden. Detta får till följd att de har en ökad fallrisk samt 

förvirringstillstånd. Äldre är ofta multisjuka och kan av olika anledningar hamna på sjukhus 

där det upptäcks höga blodsockervärden och de ställs då in med ökad behandling. Det visar 

sig dock att de ofta hamnar i en risk för hypoglykemi i samband med hemgång på grund av 

överbehandling. Det gäller att behandlingen är anpassad efter personens egna vanor och 

måltidsordning. Dokumentationen och överrapporteringen mellan sjukhusvården och 

primärvården är bristfällig och det saknas utvärderingar och uppföljningar. I vården av de 

äldre personerna med diabetes är det därför viktigt att vårdpersonalen har en god utbildning 

och kunskap för att kunna se helhetsbilden för den enskilda individen (a.a.). 

 

Enligt de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2010) ska man alltid ställa sig frågan om 

behandlingen ger några hälsovinster för den äldre personen med diabetes. Fokus ligger på 

frihet från symtom på höga blodsockervärden och att minimera riskerna för hypoglykemi. 

Kroppens naturliga åldrande påverkar behandlingen och gör att läkemedelsjustering och 

individuella mål måste utvärderas kontinuerligt. Även kosten måste anpassas efter andra 

risker, till exempel undernäring. 

 

Egenvård och livskvalitet 
Den egenvård som personer med diabetes ansvarar för själva faller inte under hälso- och 

sjukvårdens ansvar, däremot har hälso- och sjukvården ett ansvar för bedömningen, 

uppföljningen och planeringen av egenvården. Det som ska avgöra vad en person kan klara 

på egen hand är att åtgärden kan utföras på ett tryggt och säkert sätt. Om en individ själv kan 

ta ansvar för egenvården eller har ett bra stöd kan en åtgärd bedömas som egenvård (SOSFS 

2009:6).  
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Personer med diabetes löper risk att få skador på njurar, nerver, blodkärl och ögon. Att äta 

och leva sunt med regelbunden motion och rökstopp är grunden i all behandling 

(Socialstyrelsen, 2010). Östergren m.fl. (2009) menar att prevention av senkomplikationer 

inte är någon målsättning för de äldre personerna med DMT2. I stället bör man inrikta sig på 

att ge dessa personer ett gott omhändertagande och symtomfrihet. Detta var något som även 

framkom i Socialstyrelsens nationella riktlinjer från 2010, där man fastslår att 

behandlingsmålen bör skilja sig åt mellan yngre och äldre personer. Målvärdet för yngre 

personer med diabetes är enligt de nationella riktlinjerna ett HbA1C på under 6 procent. 

Behandlingen och omvårdnaden av de äldre med DMT2 ska däremot i större utsträckning 

inriktas på symtomfrihet och livskvalitet. Målvärdet för blodsocker för den äldre personen 

med DMT2 är därför individuellt.  

 

Vårdpersonal behöver ge assisterad egenvård till den äldre personen med diabetes. De 

behöver även vara delaktiga i personens behandlingsmål. Riskerna att drabbas av 

komplikationer av både akut och kronisk karaktär måste alltid finnas i åtanke hos den som 

vårdar en äldre person med diabetes, även om fokus ligger på symtomfrihet. Det är en 

förutsättning för att behandling och åtgärder ska kunna ges på individuell basis (American 

association of diabetes educators, 2009). 

 

Trots att personer med diabetes får undervisning sköter de inte alltid sin egenvård på det sätt 

som vårdpersonalen rekommenderar. En orsak till detta kan vara att vårdpersonalens 

undervisning och rådgivning inte är tillräckligt effektiv när det gäller att motivera personer att 

sköta sin egenvård (Boswell King, Schlundt, Pichert, Kinzer, & Backer, 2002). 

Fors och Attvall (2006) menar att vårdpersonalen har en viktig roll och att de med enkla 

åtgärder kan göra stor nytta. Ett problem som ofta drabbar den äldre personen med diabetes 

är fotsår. Det förebyggande arbetet med regelbunden inspektion av huden, hygien och 

översyn av nutritionsstatus är faktorer som vårdpersonalen kan påverka.  

 

Patientundervisning 
I dag består mycket av det förebyggande arbetet i diabetesvården av patientundervisning. 

Patientundervisningen ska stödja personens kontroll över sin sjukdom, samt ge henne eller 

honom möjlighet att kunna hantera det dagliga livet. Då räcker det inte med att bara förmedla 

fakta. För att kunskapen ska vara användbar måste målen vara relevanta och kunskapen 

handla om vardagsnära situationer. Rekommendationer finns i dag om att personer med rätt 
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kompetens bör leda denna undervisning. En patientutbildning som ges av personal med 

pedagogisk utbildning kan betyda hälsovinster för personen med diabetes. Hälsovinsterna är 

dock obetydliga om den som undervisar inte har pedagogisk utbildning (Socialstyrelsen, 

2010). När den äldre personen med diabetes inte längre kan använda sin kunskap och han 

eller hon saknar förmåga att sköta sin diabetes i vardagen, måste samma kunskap överföras 

till vårdpersonalen. Utgångspunkten ska även här vara det dagliga livet och vardagsnära 

situationer. Med tanke på detta måste fokus i undervisningen läggas på omvårdnadsaspekter 

och förebyggande åtgärder, det vill säga faktorer som vårdpersonalen har möjligt att påverka 

(Wikblad, 1995). Att undervisningen av vårdpersonalen sköts av personer med rätt 

kompetens är naturligtvis lika viktigt som vid patientundervisningen. 

 

Att tydliggöra kunskap och ha individuella mål som är kända av och förankrade hos såväl 

individen själv som vårdpersonalen är en förutsättning för effektiv omvårdnad. 

Sjuksköterskan är den som håller samman detta med sin planering, utvärdering och kontakt 

med patienten, närstående, vårdpersonal samt vid behov övriga i diabetesteamet. I en studie 

gjord i England visade det sig att en bra utbildning riktad till vårdpersonalen hade goda 

effekter för den äldre personen med diabetes. Vårdpersonalen hade lättare att i ett tidigt skede 

hjälpa till att förebygga risker och komplikationer, vilket också minskade lidandet för den 

äldre personen (Deakin & Littley, 2001). 

 

Kunskap och utbildning 
För äldre personer minskar den mentala och fysiska funktionen samt förmågan att ta emot 

information och kunskap. För att klara den individuellt anpassade vården med fokus på 

livskvalitet behövs utbildning och kunskap för den äldre personen själv men även för 

vårdpersonalen runt den enskilde, oberoende av om det handlar om vård i hemmet eller i 

slutenvården. Det är viktigt att ta fram särskilda utvecklingsprogram för både personen med 

diabetes och de närstående, men också för alla professioner inom vården. Det handlar om att 

hela teamet runt personen med diabetes måste ha goda kunskaper för att kunna uppnå god 

vård och livskvalitet. Diabetesteamet kan bestå av läkare, sjuksköterska, fotvårdsspecialist, 

sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist (Wikblad, 2006). Den ökande förekomsten av 

diabetes kräver att all vårdpersonal i teamet är uppdaterad med de senaste rönen. Ett 

utbildningsprogram för vårdpersonal kan förbättra patientsäkerheten och i förlängningen ge 
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bättre livskvalitet för personer med diabetes (Deakin & Whitham, 2009; Scain, Friedman & 

Gross, 2009; Valdez m.fl., 2007).  

 

I Texas, USA, har man arbetat med att certifiera professionell vårdpersonal vars uppgift det 

är att vägleda personen med diabetes så att han eller hon kan ta så mycket ansvar som möjligt 

för sin egenvård. Arbetssättet och utbildningen syftar till att ha ett förebyggande synsätt. Det 

visar sig att det leder till både ökad livskvalitet och kostnadseffektivitet. Om hälso- och 

sjukvårdspersonalen har ett bra utbildningsprogram de kan använda sig av vid 

patientundervisningen ser man att kostnaden för sjukvård minskar. Personer med diabetes får 

stöd och hjälp i sin egenvård och behöver inte söka sjukhusvård i den omfattning som de gör 

utan rätt patientundervisning. När egenvården fungerar bättre blir inte bara 

blodsockervärdena förbättrade utan även individernas livskvalitet, som ökar när de känner att 

de har kontroll över sin diabetes och mår bra (Irons m.fl., 2007).  

 

I en svensk studie av Axelsson och Elmeståhl (2002) framkom det att vårdpersonalen inom 

hemtjänsten hade brister i kunskapen om läkemedelsverkan, administrering av dessa samt 

deras biverkningar. Denna studie var en enkätstudie med kunskapsfrågor om läkemedel. Man 

kunde se skillnader på svaren från de som hade fått någon form av utbildning gällande 

sjukdomslära eller läkemedel. När det gällde frågor kring diabetes visade det sig att de som 

hade fått utbildning var de som var säkrare på att göra bedömningar av diabetesrelaterade 

symtom och utifrån detta agerade på rätt sätt. Man konstaterade att utbildningsinsatser var av 

stor betydelse, och att de flesta önskade få mer utbildning gällande sjukdomslära och 

läkemedel. Detta var också något författarna ansåg krävdes för en säker vård. Att låta 

vårdpersonal utan utbildning handha läkemedel är att utsätta patienten för en risk. Studien 

visade också att det var viktigt med goda delegeringsrutiner då det framkom att själva 

delegeringen var ett värdefullt undervisningstillfälle (a.a.). På samma sätt konstaterades det i 

en engelsk studie att vårdpersonalen hade bättre kunskap och också gav bättre omvårdnad 

upp till ett år efter att de fått utbildning i diabetes. I nära anslutning till utbildningstillfället 

fokuserade vårdpersonalen på omvårdnadsåtgärder för att förebygga risker och undvika 

komplikationer. Detta fokus avtog sedan till viss del, vilket visade på vikten av att ha 

återkommande utbildningstillfällen (Deakin & Littley, 2001). 

 

I en annan svensk studie visade det sig att kunskapsnivån hos vårdpersonalen var alldeles för 

låg för att de skulle kunna göra bra och säkra bedömningar. Studien visade att vårdpersonal 
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kunde identifiera hypoglykemi, men i övrigt gjorde felaktiga bedömningar vilket ledde till 

underdiagnostik. De flesta kontaktade dock sjuksköterskan som då fick överta bedömningen 

och ansvaret. I dag har sjuksköterskan en mer konsultativ och handledande roll och det är 

vårdpersonalen som är närmast vårdtagaren. Det finns belägg för att vårdpersonalen inte har 

tillräckliga kunskaper för att göra rätt medicinska bedömningar (Ödegård & Andersson, 

2006). Sjuksköterskans kunskap om diabetes är minst lika viktig som vårdpersonalens och 

har en direkt effekt då det är sjuksköterskan som handleder vårdpersonalen. Detta var något 

som Ödegård och Andersson (2001) kom fram till i sin enkätstudie. Syftet var att ta reda på 

om kunskap om diabetes hade något samband med de medicinska misstag som begicks i 

hemsjukvården. Att sjuksköterskan inte hade den grundläggande kunskapen om diabetes 

visade sig vara den största orsaken till sådana misstag i vården av äldre personer med 

diabetes. Ett exempel på detta är att en otillräcklig kunskap om hur blodsocker och insulin är 

relaterade till varandra utgör en ökad risk för personen med diabetes. Om sjuksköterskan inte 

har kunskap om hur personen reagerar på läkemedel för diabetes leder det lätt till 

felbedömningar. Att till exempel ge en person med lågt blodsocker insulin är att utsätta 

honom eller henne för livsfara och kan resultera i flera dygns avancerad lasarettsvård (a.a). 

 

Delegering 
Med delegering avses enligt Socialstyrelsen att någon som tillhör hälso- och 

sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter 

denna till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften. Den som tillhör 

hälso- och sjukvårdspersonal får överlåta en arbetsuppgift till en annan person endast då detta 

är förenligt med en god och säker vård. Detta gäller oavsett om en arbetsuppgift delegeras 

eller överlåts på annat sätt (SOSFS 1997:14). I kommunerna är det medicinskt ansvarig 

sjuksköterska (MAS) som ansvarar för patientsäkerheten och för att rutiner följs. Även om 

det inte begås några misstag så bör ansvariga se över resurserna i stället för att bara låta 

arbetsuppgifter delegeras till vårdpersonal med lägre kompetens. Delegering sker i stor 

utsträckning till bland annat hemtjänstpersonal som då är de som till exempel administrerar 

insulin till personen med diabetes. Det är också de som många gånger måste göra 

kvalificerade medicinska bedömningar som egentligen borde göras av legitimerad personal, 

till exempel läkare eller sjuksköterska (Ödegård & Andersson, 2006). 
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Problemformulering 

Äldre personer som blir beviljade vård- och omsorgsinsatser klarar oftast inte att självständigt 

sköta sin egenvård. Det innebär att vårdpersonalen måste ta över ansvaret och ge assisterad 

egenvård. Detta ställer krav på vårdpersonalens kunskaper om diabetes. För att trygga 

patientsäkerheten bör vårdpersonalen ha samma kunskapsnivå som vi i dag kräver av 

personer med diabetes (Fors & Attvall, 2006). Utbildningsinsatser till vårdpersonal i 

kommunal vård förekommer oftast i samband med delegering och är av varierande kvalitet. 

Bristfälliga kunskaper finns hos både vårdpersonal och de som undervisar, det vill säga 

sjuksköterskorna. Det finns idag inte något krav på specialistkompetens i kommunal vård.  

Det gör att äldre personer med DMT2 inte har tillgång till samma stöd och uppföljning som 

de hade i det egna hemmet. Vidare finns det brister i överrapportering, uppföljning och mål 

när den äldre personen med DMT2 övergår till kommunal vård. Det innebär att det finns risk 

att den äldre personen med DMT2 i kommunal vård inte får omvårdnad enligt de nationella 

riktlinjerna.  

Syfte 

Syftet var att undersöka vilka kunskaper vårdpersonal upplevde sig ha om äldre personer med 

DMT2. 

Resultatet av undersökningen ska ligga till grund för utvecklandet av ett instrument för 

kunskapskontroll inför delegering. 

Frågeområde 

Vårdpersonalens upplevelse av sin egen kunskap om äldre personer med DMT2. 

Definition av centrala begrepp 

Med äldre avses i den här studien personer över 65 år. 

Med vårdpersonal avses vårdbiträden och undersköterskor i kommunal vård. 
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Metod 

Design 

Denna studie genomfördes som en fenomenologisk studie med kvalitativ ansats.  

Metodval 

Den kvalitativa ansatsen framstod som en lämplig metod att använda för att ta reda på vilka 

kunskaper om DMT2 som vårdpersonal upplevde sig ha i kommunal vård. Den kvalitativa 

ansatsen innebär enligt Polit och Beck (2008) en analys av individernas erfarenheter utifrån 

deras livsvärld. För att samla in data användes en semistrukturerad intervju för att fånga 

vårdpersonalens upplevelser och erfarenheter. Polit och Beck påpekar även att med en 

semistrukturerad intervju kan forskaren veta vad han eller hon vill fråga men kan inte 

förutsäga svaren på frågan. Datainsamlingsmetoden kan garantera forskaren att få 

information samtidigt som den ger informanterna frihet att svara med egna ord. Kvale och 

Brinkman (2009) påpekar att intervjuaren bör vara nyfiken och lyhörd för vad som sägs. 

Datainsamlingsmetoden var fokusgruppsintervjuer, det vill säga intervjuer i grupp där 

personerna koncentrerar sig på en och samma specifika fråga och kan dela med sig av sina 

värderingar och synpunkter kring denna. På detta sätt framkommer flera olika perspektiv och 

variationer i en process. Intervjuaren inleder diskussionsämnet och ser till att ett 

meningsutbyte sker. Det är viktigt att det skapas en positiv atmosfär i gruppen för att 

informanterna ska våga uttrycka personliga åsikter om ämnet. Syftet med 

fokusgruppsintervjuer är att få fram olika uppfattningar, inte att finna lösningar. Intervjuarens 

roll är att vara ett stöd och leda diskussionen i ämnet utan att avbryta i för stor utsträckning 

(Kvale & Brinkman, 2009; Obert & Forsell, 2008). 

Undersökningsgrupp 

Kommunen där studien ägde rum består av sju hemtjänstgrupper och fem särskilda boenden. 

Berörda enhetschefer gjorde ett selektivt urval. I detta urval erbjöds 7 stycken vårdpersonal 

från hemtjänstgrupperna och 15 vårdpersonal från särskilt boende att delta i en 

fokusgruppsintervju.  

 

Inklusionskriterier var att informanten skulle vara tillsvidareanställd vårdpersonal eller ha ett 

vikariat på minst tre månader. För urvalet krävdes även att berörd vårdpersonal hade 
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arbetspass den aktuella intervjudagen. Detta var ett krav från verksamhetschefen för att 

intervjuerna skulle få genomföras.  

 

En pilotstudie utfördes för att undersöka om frågeguiden fångade upp det som var syftet med 

studien. Pilotstudien var också ett tillfälle för oss, uppsatsförfattarna, att öva på 

intervjusituationen. Studien innefattade sedan intervjuer vid tre tillfällen. Informationsbrev 

och förfrågan om deltagande hade överlämnats till 25 personer. Sammanlagt deltog 22 

personer i intervjuerna. Enligt Kvale och Brinkman (2009) bör antalet informanter i varje 

intervjugrupp vara 6–8 personer. Detta anser de vara tillräckligt många för att få olika 

infallsvinklar under intervjuerna, samtidigt som alla ändå har möjlighet att komma till tals. I 

våra intervjuer deltog vid ett tillfälle 8 vårdpersonal och vid de andra två tillfällena 7. 

Informanterna bestod av 21 kvinnor och 1 man. Åldern varierade mellan 18 och 61 år. 

Samtliga hade en grundutbildning som undersköterska och arbetslivserfarenhet som varierade 

mellan 1 och 38 år (tabell 1 och 2). När det gällde diabetesundervisning hade 17 av 22 fått 

detta under de senaste tre åren. 

 

 

 

Tabell 1. Informanternas ålder. 

Ålder 

–20 21–40 41–60 61–80 

(år) 

4 5 12 1 

 

Tabell 2. Informanternas arbetslivserfarenhet. 

Arbetslivserfarenhet

–10 11–20 21–30 31–40 

 (år) 

6 8 6 2 

 

 

 



10 
 

Tillvägagångssätt 

För att etablera kontakt med vårdpersonal som arbetar i den aktuella kommunen skickades ett 

informationsbrev samt förfrågan om godkännande av studien till verksamhetschefen  

(bilaga I). Efter godkännandet av verksamhetschefen informerades fem berörda enhetschefer 

som också ombads att välja ut vårdpersonal som skulle tillfrågas om deltagande i studien. 

Enhetscheferna gjorde ett selektivt urval av en person ur varje arbetsgrupp som arbetade den 

aktuella intervjudagen. Utvald vårdpersonal fick erbjudande om att delta i studien genom ett 

informationsbrev som lämnades av enhetschefen, samt en skriftlig information om studiens 

syfte och att deltagandet var frivilligt (bilaga II).  

 

Vi började med att ta fram kunskap av intresse för studien utifrån det undervisningsmaterial 

och den kunskapskontroll som i dag används i samband med delegering. Utifrån detta 

skapades sedan en intervjuguide med fyra frågeområden som även användes för att vidare 

kunna organisera intervjumaterialet i syfte att underlätta analysarbetet. Syftet var också att 

göra det möjligt att utforma resultatdelen på ett överskådligt sätt och på det sättet göra det 

enklare för läsaren att följa med i författarnas resonemang. Syftet med 

fokusgruppsintervjuerna var att försöka få informanterna att diskutera kring intervjuguidens 

olika teman med så lite medverkan av oss som möjligt. Vi ville också att intervjuerna skulle 

ske i en positiv anda, det vill säga ta upp den kunskap som finns och inte fokusera på någon 

form av kontroll. 

Datainsamlingsmetod 

Intervjuerna genomfördes med stöd av intervjuguiden. Frågeområdena i intervjuguiden var en 

hjälp för deltagarna i intervjuerna att hålla sig till ämnet och en hjälp för oss att få ett 

variationsrikt material att analysera (bilaga III). Intervjuerna genomfördes i samma lokal och 

med samma förutsättningar och de varade mellan sextio och sjuttio minuter. Alla tillfällen 

föregicks av en kvarts information och genomgång. Intervjuerna inleddes med en stor, öppen 

fråga om vilken kunskap intervjudeltagarna upplevde sig ha om diabetes och äldre. 

Intervjuerna bandades med hjälp av bandspelare för att vi skulle ha möjlighet att koncentrera 

oss på ämnet och även kunna vara lyhörda för det outsagda i intervjuerna (Kvale & 

Brinkman, 2009). Vi deltog båda vid alla intervjutillfällena för att på ett bra sätt både kunna 

leda intervjun och samtidigt fånga upp så många nyanser som möjligt under diskussionerna. 
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Dataanalys 

Analysen gjordes med hjälp av en modifierad meningskoncentrering enligt Kvale och 

Brinkmann (2009) som innefattar att intervjupersonernas uttalanden dras samman till kortare 

formuleringar och utmynnar i kategoriseringar och teman av huvudområden. 

Meningskoncentreringen gjordes i fyra steg där vi  

1. läste igenom hela intervjumaterialet 

2. fastställde naturliga meningsenheter 

3. formulerade teman utifrån naturliga meningsenheter 

4. ställde motfrågor mot studiens syfte.  

 

Vi började med att lyssna av intervjuerna flera gånger för att få en känsla av helheten i 

materialet samt för att hitta outsagda fakta. Det inspelade intervjumaterialet transkriberades, 

det vill säga skrevs ut ordagrant i text, dock utan pauser, tonfall och andra uttryck. Därefter 

läste vi igenom det transkriberade materialet flera gånger. Texterna analyserades och 

meningsbärande enheter (se tabell 3) markerades med olika färger för att hitta likheter och 

skillnader mellan de olika intervjuerna. Från intervjutexterna gjordes uttag av naturliga 

textenheter, eller centrala teman (se tabell 3), så som de uttryckts av informanterna och 

analyserats fram av oss. Utifrån dessa textenheter gjorde vi kategoriseringar för att finna 

gemensamma nämnare eller huvudteman (se tabell 3). I resultatet beskrivs sedan 

huvuddragen i varje kategori i en kort sammanfattning. Intervjumaterialet har kopplats 

samman och analyserats tillsammans med de teoretiska kunskaper som studien baserar sig på. 

De huvudteman som användes ligger till grund för strukturen i resultatet. 

 
Studiens resultat redovisas i löpande text utifrån intervjuguiden som användes i intervjuerna. 

Direktcitat från intervjuerna har använts för att styrka resultatredovisningen. För att 

underlätta förståelsen har informanternas talspråk citerats ordagrant.  
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Tabell 3: Exempel ur analysen. 

Meningsbärande enhet Centrala teman Huvudtema 

 

”Högt blodsocker är inte lika farligt, som för 

lågt i alla fall, men i längden om man går och 

har högt hela tiden.” 

Högt blodsocker är inte akut 

farligt 

Symtom och orsaker 

”Att man tittar att det inte skaver, att dom inte 

har trånga skor. Att dom får fotvård 

regelbundet.” 

Observation av fötter Omvårdnadsåtgärder 

”Observandum på dom som har 

tablettbehandling, om dom sjunker i 

blodsocker. Tabletter sitter ju i länge.” 

Risker finns vid lågt blodsocker 

och tablettbehandling 

Behandling 

 

Forskningsetiska överväganden 

De etiska ställningstaganden som gjordes, baseras på etikreglernas fyra huvudkrav på 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). 

 

Informationskravet: Informanterna fick ett informationsbrev tillsammans med förfrågan om 

deltagande i studien. 

Samtyckeskravet: I brevet Informerat samtycke informerades deltagarna om att de när som 

helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter som samlades in förvarades på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kunde ta del av materialet. Samtligt intervjumaterial förstördes efter 

examination och godkännande av studien. 

Nyttjandekravet

Ansökan tillsammans med projektplan skickades in till FEN (Forskningsetiska nämnden) och 

projektet godkändes (bilaga IV). 

: I studien dokumenterades inga persondata.  
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Resultat 
Resultatet delades in i fyra kategorier: baskunskaper, symtom och orsaker, 

omvårdnadsåtgärder och behandling. Dessa presenteras nedan som underrubriker. 

 

Baskunskaper 
I intervjuerna framkom det att informanterna upplevde sig ha kunskap om att sjukdomen 

diabetes beror på att det inte produceras något insulin i bukspottkörteln, alternativt att 

produktionen är nedsatt. De uttryckte även att det finns skillnad mellan DMT1 och DMT2, 

men hade svårt att beskriva skillnaden mellan dessa två typer. Andra typer av diabetes kunde 

de inte redogöra för. Att DMT2 oftast drabbar äldre personer och i huvudsak är kost- och 

tablettbehandlad till en början, samt att sjukdomen har ett smygande förlopp, är kunskap som 

var väl förankrad hos informanterna. De var också medvetna om att diabetes är en livslång 

sjukdom. 

 

”Då man inte själv kan producera insulin som bildas i bukspottkörteln. Och 

det är en livslång sjukdom. Producerar för lite insulin eller nedsatt” 

 

”Det börjar sjunka ner i åldern med typ 2 också” 

 

”Bukspottkörteln som slutar fungera. För mycket socker i blodet, ja då får 

du ett högt värde i blodet och du måste ha insulin eller tabletter, eller du 

kanske kan börja med mat först” 

 

I intervjuerna framkom det att det fanns en ojämn kunskap bland vårdpersonalen. 

Informanterna i en intervju (n = 7) upplevde att bland annat sommarvikarier och studenter 

inte hade tillräcklig kunskap om diabetes. Önskan är dock att all vårdpersonal regelbundet 

ska få utbildning om diabetes för att hålla sin kunskap uppdaterad. Det råder otydlighet vad 

gäller egenvårdsbegreppet och vem som bär ansvaret när det finns misstanke om förändringar 

eller försämringar. 

 

 

”Vi kan ta blodsocker många gånger, men varför sticker vi överhuvudtaget. 

Vad håller vi på med? Det händer ju ingenting i alla fall.” 



14 
 

 

”Vi får sällan reda på bakgrund från lasarettet och så vidare. Det är ju vi 

som tar hand om dom sedan. Man vet att de har diabetes, men inte vilken 

typsort.” 

 

 

Symtom och orsaker 
Informanterna kunde redogöra för de betydande orsakerna till DMT2. De uppgav ålder, 

ärftlighet, stress, övervikt och ohälsosamt leverne som betydande orsaker. Symtom på DMT2 

hade de svårare att redogöra för. De upplevde sig ha kunskap om komplikationer vid 

diabetes, till exempel hjärtinfarkt och stroke. De angav även att ögon, njurar, kärl och känsel 

påverkas i samband med diabetes men kände inte till varför dessa skador uppstår. 

 

”Högt blodsocker är inte lika farligt som lågt i alla fall, men i längden om 

man går omkring med för högt så skadar man ju ögonen, kärlen och 

njurarna” 

 

”Det blir skador, det blir det oavsett hur länge man har diabetes” 

 

Skillnaden mellan symtom på högt och lågt blodsocker var kunskap informanterna upplevde 

var otillfredsställande. Samtliga informanter (n = 22) uppgav att de anser att symtomen på 

hyperglykemi och hypoglykemi liknar varandra. De var dock eniga om att symtom på lågt 

blodsocker var att personen blev blek och kallsvettig. Flera av informanterna (n = 7) menade 

att det alltid var viktigt att vara observant när personen med diabetes visar tecken på 

aggressivitet. De uppgav att de alltid gjorde en blodsockerkontroll i sådana lägen. 

 

”Man ser väl på dom att dom är låga, bleka och kallsvettiga” 

 

Informanterna upplevde sig ha bristande kunskaper när det gäller vad som är ett normalt 

blodsockervärde för friska personer samt målvärden för personer med DMT2. De kunde inte 

redogöra för vad som var ett högt respektive lågt blodsockervärde och hade svårt att bedöma 

vid vilka blodsockervärden åtgärder behövde påbörjas. De uttryckte också osäkerhet om när 

en sjuksköterska bör tillkallas och upplevde sig ha bristande kunskap om när personen med 

diabetes behöver extra socker eller annan mat i blodsockerhöjande syfte. Detta kunde ingen 
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av informanterna redogöra för. Lika svårt tyckte de det var att avgöra om personen har ett för 

högt blodsocker. Stor osäkerhet råder när det gäller vad som är ett för högt blodsockervärde. 

Samtliga (n = 22) informanter uppgav att de alltid kontaktade sjuksköterskan vid oklarheter 

men efterfrågade tydliga riktvärden för blodsocker. Förståelse och kunskap vad gäller 

individuella mål saknas.  

 

”Men det där tycker jag kan vara svårt att veta, jag menar han ligger på 

tio, elva. Det är inte så farligt, men man ska ligga mellan fyra och sju är 

det inte lite högt då?” 

 

”Det är lite svårt med vad som är högt. Vad är gränsen? När ska man 

börja tänka?” 

 

Omvårdnadsåtgärder 
Informanterna upplevde sig ha goda kunskaper om vilken egenvård samt vilka 

omvårdnadsåtgärder personer med DMT2 behöver. De uppgav att det var viktigt att sköta 

fötterna genom observation. De uttryckte också vikten av att hålla ben och fötter välsmorda 

och att det var viktigt att personer med DMT2 fick regelbunden fotvård. De lyfte också att det 

var viktigt att de hjälpte dem med deras skoval för att förebygga sår på fötterna. De var även 

medvetna om att känseln på fötterna påverkas hos personer med DMT2, men det framkom 

inte några direkta omvårdnadsåtgärder om detta förutom att vara observant på tryckskada. 

 

”Sköna skor, att det inte är grus i. Man ska inte smörja mellan tårna har 

jag  fått till mig för att det blir fuktigt” 

 

”Att man tittar att det inte skaver, att dom inte har så trånga skor. Att dom 

får fotvård regelbundet” 

 

En stor del av riktlinjerna för DMT2 handlar om kost. I detta sammanhang uttrycktes 

kunskap om vad en person med DMT2 bör äta. I en av intervjuerna (n = 7) handlade det mer 

om informanternas svårigheter att kunna erbjuda rätt kost, påverka inköp och beställning av 

mat samt att ha kontroll över vad personen faktiskt äter. Detta ter sig mer som ett 

organisatoriskt problem än en kunskapsbrist. Att måltidsordningen med regelbundenhet och 

mellanmål är viktiga är väl förankrat, liksom kunskapen om att nattfastan inte får vara för 
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lång. I samband med att personer med DMT2 sjunker i sitt blodsocker är informanterna väl 

medvetna om vilka åtgärder de ska vidta initialt, det vill säga att ge något sött, till exempel 

druvsocker, saft, sylt alternativt honung. De kan också ge mjölk och smörgås. Vikten av att 

upprepa detta samt att ge en ordentlig måltid i nära anslutning till blodsockerfallet framkom 

inte. 

 

”När dom ligger för lågt försöker vi få i dom någonting. Socker eller 

druvsocker, mjölk och smörgås. Om dom inte kan ta emot kan man smörja 

munnen med något. Det beror på hur långt det har gått. Kontaktar 

sjuksköterskan.” 

 

Tidsbristen var också en aktuell faktor som de upplever påverkar omvårdnadsåtgärderna. 

Risken för att något blir fel i omvårdnaden är överhängande, dels på grund av tidsbrist, dels 

på grund av avsaknad av rutiner, informationsöverföring och uppföljning. 

 

”Vi kan se att någon mår dåligt och har ett högt eller lågt blodsocker, men 

vi måste ändå lämna dom därhemma.” 

 

 

Behandling  
När det gäller vilka behandlingar som gäller vid diabetes upplevde informanterna att de har 

goda kunskaper, att det är kost-, tablett- och insulinbehandling som är de aktuella 

behandlingsformerna. Att kostbehandling gäller vid DMT2 och att detta är en första 

behandlingsform framkom tydligt. Att kosten i dag även innehåller lite sött ibland var 

informanterna medvetna om. I samtalet kring behandling framkom även motion som ett 

behandlingsalternativ. Kunskap om att de behöver vara observanta vid tablettbehandling och 

att det i sig beror på tablettens långvariga verkan i kroppen upplevde de sig ha. Däremot 

ansåg informanterna att det finns en kunskapsbrist när det gäller verkan av olika tabletter mot 

DMT2. 

Intervjuerna handlade också om olika behandlingskombinationer, där informanterna ansåg 

sig vara på det klara med att man kan ha både tabletter och insulin. Hur och varför detta 

förekommer upplevde de sig inte ha kunskap om. Merparten (n = 19) var omedvetna om att 

olika tabletter har olika verkan. Några (n = 9) var heller inte medvetna om vilka av de 

personer de hjälper som var tablettbehandlade. När det gäller insulinbehandling ansåg de sig 
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också behöva mer kunskap. Det råder oklarhet kring effekterna av långtidsverkande 

respektive korttidsverkande insulin.  

 

”Någon gång får de söta saker. Beror på vilka de är och så, de får ju inte 

varje dag.” 

 

”Observandum på dom som är tablettbehandlade, om de sjunker i 

blodsocker. Tabletter sitter ju i längre.” 

 

”En del har både och, både insulin och tabletter” 
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Diskussion 

Sammanfattning av huvudresultat 

Huvudfynden i studien visar att vårdpersonalens upplevda kunskap om diabetes är bristfällig. 

Detta gäller framför allt symtom, behandling samt vilka åtgärder som ska vidtas vid 

förändring i hälsotillståndet hos den äldre personen med DMT2. Den största osäkerheten 

gäller kunskapen om blodsockervärden, vad som är normalvärde, höga respektive låga 

värden. Man upplever sig också sakna kunskap när det gäller individuella målvärden. Detta 

tyder på att det är svårt för vårdpersonalen att arbeta enligt de nationella riktlinjernas 

rekommendationer, som fokuserar på symtomfrihet och livskvalitet. Studien visar däremot att 

vårdpersonalen upplever sig ha goda kunskaper när det gäller omvårdnadsåtgärder som leder 

till ett gott förebyggande arbete. Framför allt gäller detta riskerna för fotkomplikationer. 

Vårdpersonalen som deltog i studien efterfrågar handledning och möjligheter till reflektion 

gällande vardagliga situationer hos den äldre personen med DMT2.  

Resultatdiskussion  

Resultatet visar att vårdpersonalen upplever att de har goda kunskaper inom vissa områden 

men saknar eller har bristande kunskap i andra diabetesfrågor. Detta påverkar vården av den 

äldre personen med diabetes i kommunal vård. Att till exempel inte notera eller upptäcka 

symtom och komplikationer i tid fördröjer behandling och åtgärder samt leder till minskad 

livskvalitet för den äldre personen med diabetes. Vi, uppsatsförfattarna, menar också att 

utbildningstillfället i samband med delegeringsförfarandet borde struktureras och ledas av en 

person med rätt kompetens. Det kan vara en sjuksköterska med diabetesutbildning och 

pedagogiska kunskaper alternativt en diabetessjuksköterska. Det är också viktigt att den som 

undervisar har aktuell kunskap och följer utvecklingen i ämnet för att de äldre ska få en säker 

vård. (Deakin & Whitham, 2009; Scain, Friedman & Gross, 2009; Valdez m.fl., 2007).  

 

Resultatet visar att vårdpersonalen upplever sig ha kunskap om vilka organ som är 

involverade och vilka orsakerna är till att personer drabbas av diabetes. Däremot har de svårt 

att redogöra för vad som händer i kroppen och att skilja på DMT1 och DMT2. Resultatet 

visar också att det finns oklarheter när det gäller relationen mellan symtom och risker. 

Kunskap om symtomen och vad som händer med personen med diabetes i olika situationer 

framkom inte under intervjuerna, medan kunskapen om risker och komplikationer upplevs 

vara god.  
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När det gäller omvårdnadsåtgärder visar resultatet att det finns goda kunskaper i detta, vilket 

överensstämmer bra med den uppfattning vi har sedan tidigare. Detta är glädjande då denna 

kunskap ligger till grund för ett bra förebyggande arbete (Deakin & Littley, 2001). 

Kunskapen om diabetes och kost framkom inte i någon stor utsträckning. Vi upplever i den 

kliniska verksamheten att frågor rörande kost och diabetes i vanliga fall är något som 

vårdpersonalen ofta funderar över. Det kan givetvis tolkas som en kunskapsbrist, men vi tror 

snarare att det kan bero på de svårigheter vårdpersonalen har med att påverka kosten både i 

det egna hemmet och i särskilt boende. I intervjuerna framkom detta som ett organisatoriskt 

problem. Till exempel styr kostavtal vad den äldre personen på särskilt boende kan få för kost 

och inte. I det egna hemmet kan vårdpersonalen inte alls påverka vilken mat som personen 

med diabetes äter eller har hemma. Tidsbristen vid besöken hos den äldre i hemmet är också 

en faktor. Vårdpersonalen kan inte stanna för att till exempel hjälpa till med och följa upp ett 

lågt blodsocker, vilket de upplever som frustrerande. Vi anser att detta är något som måste 

lyftas och diskuteras på ledningsnivå i den kommunala vården av äldre. Med de problem vi 

här lyfter fram kan inte diabetesvården vara av god kvalitet för den äldre personen med 

diabetes.  

 

 

I samband med flytt till särskilt boende ökar risken för hypoglykemier på grund av bättre 

måltidsordning och större kontroll på läkemedelsintag samt att dessa personer oftast är 

multisjuka med kommunikationssvårigheter och därmed inte kan uttrycka sina känningar 

(Löfgren, Rosenqvist, Lindström, Hallert & Nyström, 2004). Vårdpersonalen behöver därför 

goda kunskaper om symtom och behandling för att den äldre personen med diabetes inte ska 

behöva drabbas av komplikationer eller ha en försämrad livskvalitet på grund av 

felbehandling som inte åtgärdas. Detta är av särskild vikt då många av de äldre är 

tablettbehandlade och därmed kan drabbas av långvarig hypoglykemi. I denna studie visar det 

sig att vårdpersonalen upplever okunskap när det gäller skillnader mellan olika tabletters 

verkan. Detsamma gäller även för insulinbehandling. Ingen i studien kunde redogöra för 

behandlingsformer med måltidsinsulin kontra långtidsverkande insulin och mixinsuliner. 

Detta är förvånande då vi i vår kliniska verksamhet upplever att vårdpersonalen vet 

skillnaden mellan måltidsinsulin och långtidsverkande insulin. Det överensstämmer dock 

med Axelsson och Elmeståhls (2002) studie som visade att det finns brister i kunskapen om 

läkemedel hos vårdpersonalen.  
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Det framkom väldigt tydligt i intervjuerna att vårdpersonalen har svårt att förhålla sig till 

individuella skillnader både när det gäller målet för blodsockervärden och när det gäller 

livskvalitet för den äldre personen med DMT2. De efterfrågar riktlinjer för generella 

blodsockervärden. Vi menar att detta grundar sig på att vårdpersonalen upplever osäkerhet 

och i vissa fall har en bristande kunskap om diabetes. Att se varje person med individuella 

mål och blodsockervärden kräver en god kunskap om behandlingens effekter. Livskvalitet är 

också ett begrepp som måste diskuteras mer och framför allt på individuell nivå. Det är 

personen själv som avgör vad livskvalitet är för honom eller henne, inte vårdpersonalen. Det 

är också i enlighet med de nationella riktlinjerna från 2010. Även Östergren, Sjöblom, 

Tengblad, Löfgren, Rosenqvist, och Mölstad (2009) tar upp vikten av att äldre personer med 

diabetes behandlas utifrån ett gott omhändertagande och symtomfrihet och att 

behandlingsmålen bör skilja sig åt mellan yngre och äldre personer. Bättre kunskap skulle 

kunna betyda större delaktighet och tydligare individuella mål. Vi anser dock att sådana 

frågor måste diskuteras mer tillsammans med den enskilda personen med diabetes för att man 

ska kunna hitta rätt nivå på behandling och livskvalitet. 

 

I intervjuerna framkom en osäkerhet om symtom, behandling och vilka åtgärder som ska 

vidtas vid högt respektive lågt blodsockervärde. Detta kan i och för sig vara förståeligt 

eftersom symtomen vid högt respektive lågt blodsocker kan likna varandra. Hos äldre 

personer kan även andra tillstånd, som tillhör det normala åldrandet, ge symtom som är lätta 

att förväxla med de man ser vid avvikande blodsockernivåer.  

 

I relation till vad vårt resultat visar håller vi med Kirkland (2000) om att vårdpersonalen 

behöver utbildning och kunskap för att kvalitetssäkra vården för den äldre personen med 

diabetes. Vi efterfrågar också bättre överrapportering mellan olika vårdenheter – detta är en 

förutsättning för att det ska vara möjligt att följa de individuella målen och tillgodose 

livskvalitet för den äldre personen med diabetes. 

 

Denna studie visar att vårdpersonalen upplever sig ha goda kunskaper när det gäller 

omvårdnadsåtgärder, till exempel regelbunden inspektion av fotstatus, hygien och översyn av 

nutritionsstatus. Detta är positivt, då det finns studier som visar att just detta är faktorer som 

vårdpersonalen faktiskt kan påverka och som leder till en bättre livskvalitet för personen med 

diabetes. Därför anser vi också att utbildningen av vårdpersonalen till stor del bör fokuseras 

på omvårdnadsåtgärder. Dels är detta vårdpersonalens huvudsakliga roll, dels har sådant 
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förebyggande arbete stora hälsovinster och främjar framför allt livskvaliteten för den äldre 

personen med DMT2 (Deakin & Littley, 2001). 

 

I dag får vårdpersonalen utbildning i samband med delegering. Denna undervisning kan 

variera när det gäller innehåll och kvalitet och den ges av sjuksköterskor med olika 

kompetens. En del sjuksköterskor har endast fått enstaka föreläsningar i samband med sin 

grundutbildning, medan andra har påbyggnadskurser eller vidareutbildning. 

Erfarenhetsmässigt vet vi också att våra kollegor lägger olika tid och fokus på olika delar i 

den undervisning de ger i samband med delegering. Detta kan bli en orsak till att personer 

med diabetes inte får vård på lika villkor. Vi anser att det i framtiden kommer att behövas en 

återkommande utbildning med tydliga mål för vilken kunskap vårdpersonalen ska ha i 

relation till det ansvar de har. Det innebär att det behövs en bättre struktur på utbildningen 

och att delegeringsförfarandet i kommunal vård behöver ses över. Detta för att 

vårdpersonalen ska känna sig trygga i sin kunskap om diabetes och därmed lättare kunna ge 

en individuell vård till den äldre med DMT2. Det har under senare år fokuserats mycket på 

det pedagogiska innehållet i informationen till personer med diabetes ute i primärvården. 

Denna information håller diabetessjuksköterskan i. På samma sätt borde man kunna ta fram 

bra, pedagogiskt utformad information till vårdpersonal i kommunal vård som ansvarar för 

den egenvård som äldre personer med diabetes inte längre klarar själva. Det vore önskvärt att 

sådan information togs fram under den närmaste tiden. 

 

Kontakten med diabetessjuksköterskan avslutas i regel när ansvaret övergår till kommunens 

sjuksköterskor. Detta betyder att specialistkompetensen försvinner för den äldre personen 

med diabetes och innebär vård på olika villkor beroende på boendeform. 

 

Studien visar att det finns ett behov av återkommande undervisning och information till 

vårdpersonalen i kommunal vård, men också en struktur för hela teamet runt den äldre 

personen med diabetes för att en god vård ska kunna ges. 
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Metoddiskussion  

Vi som gjorde undersökningen har båda sedan tidigare erfarenhet av utbildning och 

undervisning i diabetes. Genom den kvalitativa ansatsen skaffade vi oss en större förståelse 

för vilka kunskaper som finns och inte finns hos vårdpersonal i kommunal vård. 

 
Att göra en studie med hjälp av fokusgrupper innebär att man gör intervjuer i grupp. Gruppen 

ska sedan diskutera ett ämne och helst vara självgående i diskussionen. Den som leder 

intervjun deltar endast som stöd och för att leda diskussionen enligt intervjuguiden utan att 

för den skull avbryta i onödan. I våra intervjuer märkte vi att de informanter som var lite mer 

tystlåtna inte var lika aktiva i diskussionen. Den upplevda kunskapen hos dessa informanter 

kommer inte fram på samma sätt under en intervju i fokusgrupp som den skulle ha gjort om 

intervjun gjorts med var och en. På grund av detta kan en del viktig information ha missats 

under intervjuerna och det kan därmed ha påverkat resultatet. Då vi själva var ovana att göra 

intervjuer och ovana att leda fokusgrupper, skulle detta kunna vara en brist och påverka 

resultatet. För att eliminera denna risk gjorde vi en pilotintervju innan studien startade för att 

öva på hur det är att leda en fokusgrupp. Detta var till stor hjälp då de riktiga intervjuerna 

genomfördes.  

 

När en intervjugrupp består av informanter som känner varandra finns risk att några av 

informanterna inte vågar uttrycka så mycket av rädsla för att säga fel. De deltar bara i 

diskussionen om de är riktigt säkra på sin kunskap. Vid två av intervjutillfällena hade vi 

tidigare arbetat på samma enhet som informanterna. Vi upplevde att dessa grupper var något 

mer tillbakadragna i sin diskussion än de som var helt okända för oss. Detta kan ha påverkat 

resultatet. Att använda sig av bandspelare under intervjuerna är något som underlättade för 

oss i analysen, då vi fick med allt som framkom under diskussionerna. Det vi dock märkte 

när vi lyssnade igenom intervjuerna var att i början på alla intervjuerna tog det en stund innan 

diskussionen kom i gång. Detta uppfattade vi berodde på bandspelarens närvaro. Vi tror dock 

inte att det har påverkat resultatet då diskussionen kom i gång trots att det tog lite längre tid. 

Deltagarna som ingick i studien var positiva och medverkade med engagemang.  
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Konklusion  

Sammantaget visar studien att vårdpersonalen behöver regelbunden strukturerad 

undervisning om diabetes, för att de ska kunna ge en god och säker omvårdnad. 

Vårdpersonalens kunskaper om DMT2 är bristfälliga. För att öka kunskapen behöver 

vårdpersonalen få en återkommande utbildning av personer med pedagogisk utbildning. För 

att säkerställa att de har de kunskaper som är nödvändiga bör de årligen göra en skriftlig 

kunskapskontroll. Detta är ett led i att äldre med diabetes ska få den vård de har rätt till 

oavsett om det är kommunen eller primärvården som är ansvarig för vården. 

Det framgår ganska tydligt i vår undersökning att vårdpersonal i kommunal vård ofta blir 

delegerade arbetsuppgifter som egentligen kräver en högre kompetens än de har. Detta är 

naturligtvis inte bra och även om misstag lyckligtvis inte inträffar ofta innebär det en dålig 

arbetsmiljö för vårdpersonalen och risk för patienterna. Det vore önskvärt att ansvariga ser 

över detta förhållande till de resurser som finns. 

Förslag till vidare forskning 

Det är viktigt att patientsäkerheten för personer med diabetes är likvärdig oavsett om de bor i 

det egna hemmet eller på särskilt boende. Fler studier behöver göras för att undersöka 

skillnader i kunskaperna om diabetes hos vårdpersonalen, inklusive sjuksköterskan, i de olika 

vårdformerna. Ett sätt kan vara att göra en kvantitativ studie för att kunna arbeta fram ett bra 

undervisningsmaterial och en bra kunskapskontroll som kan användas i samband med 

delegering. 

. 
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      Bilaga I 
 
 
 
     Leksand 2010-10-30 
 
Till verksamhetschef 
 
Vård och omsorgsenheten Leksands kommun 
 
 
Vi heter Annelie Granath och Pia Wahrén och har nu påbörjat vårt examensarbete på C-nivå, 
omfattande 15 högskolepoäng. 
 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen hos vårdpersonalen avseende diabetes och äldre. 
Med hjälp av intervjuer har vi tänkt identifiera vilka områden inom diabetes och äldre som är 
viktiga att beröra. Detta för att sedan kunna arbeta fram en bra kunskapskontroll och säkert 
delegeringsförfarande och på det sättet trygga de äldre personerna med diabetes. 
 
Vi planerar att göra tre intervjuer med 6-8 personer vid varje tillfälle. Dessa personer ska 
berörd enhetschef välja ut och samtidigt överlämna ett brev om informerat samtycke. 
Intervjuerna beräknas ta ca 90 minuter. 
 
 
Om studien kan godkännas är vi tacksamma för din underskrift av denna bilaga som därefter 
returneras till oss. 
 
Om du känner dig tveksam till att studien genomförs uppskattar vi ett besked snarast för att 
kunna vända oss till annan verksamhet. 
 
Har du frågor rörande studien är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare. 
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Annelie Granath   Marie Olsen 
Tele: 0247-80474   Tele: 023-778453, 0730-536615 
Epost: v09anngra@du.se   Epost: moe@du.se 
 
 
Pia Wahrén 
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med vårdpersonal och studien kring Kunskap om Diabetes i kommunal vård. 
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      Bilaga II 
Informerat samtycke      
 
 

 
Information om vetenskaplig studie angående diabetes och äldre 

Du tillfrågas härmed om att delta i en intervjuundersökning. Syftet med undersökningen är att 
ta reda på vilken kunskap vårdpersonalen har kring diabetes och äldre. Denna kunskap ska 
sedan ligga till grund för utvecklandet av ett instrument för kunskapskontroll inför delegering 
samt att kunna utforma ett bra utbildningstillfälle i samband med delegeringsförfarandet. 

. 

 
Vi planerar att göra tre intervjuer med sammanlagt 15-20 deltagare. Din enhetschef har fått i 
uppgift att välja ut en person i varje arbetsgrupp. För dig innebär det att du kommer att delta i 
en gruppdiskussion om diabetes. Författarna kommer att delta och leda er i denna intervju. Vi 
kommer även att spela in intervjun på band för att kunna få ut så mycket som möjligt av det 
som sägs till studien, samt för att kunna delta i gruppdiskussionen på ett naturligt sätt. Bandet 
kommer endast att lyssnas på av författarna i studiesyfte och kommer sedan att förstöras. Vi 
kommer inte att presentera deltagarna vid namn eller på annat sätt röja vilka som deltagit i 
studien. 
 
Intervjuerna kommer att ske på arbetstid vilket är förankrat hos verksamhetschefen och 
beräknas ta ca 90 min. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering. 
 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna inom 
ämnet omvårdnad. 
 
Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 
Dalarna vid dess sammanträde 2010-10-29 
 

 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
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Bilaga III 

 
 

Intervjuguide 
 
 
 
 

Vilken kunskap finns det hos vårdpersonalen kring den äldre personen med diabetes ? 
 
 
 

• Baskunskap 
 

• Symtom och orsak 
 

• Omvårdnadsåtgärder 
 

• Behandling 
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Annelie Granath & Pia Wahrén 
Karlsarvet 
Täktvägen 1 
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Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna har granskat ansökan för projektet 
Kunskapskontroll av diabetes i kommunal vård 
 
Ansökan är inlämnad av Annelie Granath & Pia Wahrén 
 
Ansökan gäller ett examensarbete med inriktning omvårdnad, grundnivå 2, 15 högskolepoäng 
 
Slutgiltigt Beslut:  
Kompletteringar har inkommit och ärendet är nu godkänt och kan därmed 
avslutas. 

 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Torsten Blomkvist 
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