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SAMMANFATTNING 

Syfte: Syftet var att beskriva upplevelser av gruppbaserad patientutbildning bland patienter 

med nydebuterad typ 2-diabetes. 

Metod: Studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Data bearbetades 

med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Tre huvudteman kunde urskiljas; (1) ett sammanhang med andra skapar möjlighet 

till utveckling av egenvård, (2) hinder som komplicerar framsteg i egenvård och (3) 

svårigheter med gruppbaserad patientutbildning. Många vittnade om att förändringsprocessen 

startade redan vid diagnostillfället, men att den gruppbaserade patientutbildningen gav 

ytterligare möjlighet till kunskapsinhämtning och tillämpning av kunskap. Gruppdeltagarna 

delgav varandra värdefull kunskap och stärkte och gav stöd åt varandra, vilket ledde till 

personliga vinster. Det fanns hinder som försvårade framsteg i egenvård exempelvis bristande 

insikt och personliga egenskaper. Deltagarna uttryckte negativa synpunkter såsom att inte 

uppskatta deltagande i grupp och om svårigheter i delar av undervisningen.  

Slutsats: Deltagarna upplevde den gruppbaserade patientutbildningen positiv och berikande 

och som en betydelsefull del av förändringsprocessen. Kunskapsutbytet och gemenskapen i 

gruppen ansågs vara de viktigaste beståndsdelarna. Samtliga deltagare hade gjort positiva 

förändringar i levnadsvanor och framsteg i egenvård tack vare den gruppbaserade 

patientutbildningen. Det fanns dock hinder som försvårade förändringsprocessen. 
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ABSTRACT 

Aim: To describe experiences of group based patient education among patients with recent 

debut of type 2-diabetes.  

Method: Semi structured interviews. Data was processed with qualitative content analysis.  

Result: Three main themes were discerned; (1) a context with others creates a possibility for 

development in self-care, (2) obstacles that complicate improvement in self-care and (3) 

difficulties in group based patient education.  

Participants indicated that the process of change started with diagnoses of type 2-diabetes but 

group based patient education enabled further knowledge and application of knowledge. 

Participants shared knowledge and supported each other in the process of change, leading to 

individual profits. Obstacles complicated improvement in self-care, as lack of insight and 

personal characteristics. Negative views were expressed as not appreciating being in a group 

and opinions on parts of the education. 

Conclusion: Group based patient education was experienced as positive and valuable in the 

process of change. Exchange of knowledge and feelings of solidarity were the most important 

components. All participants made changes in habits of living and improvement in self-care 

due to group based patient education. There were obstacles that delayed the process of 

change. 

 

 

Key words: experience, group based patient education, process of change, self-care, type 2-

diabetes 
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INLEDNING 

Upprinnelsen till studien var ett möte med diabetessjuksköterskan på den aktuella 

vårdcentralen i Landstinget Dalarna. Vid mötet framfördes önskemål om en utvärdering av en 

ny patientutbildning för typ 2-diabetiker på vårdcentralen – gruppbaserad patientutbildning. 

Vi tyckte att ämnet var både viktigt, aktuellt och intressant och bestämde oss för att anta 

uppgiften.  

BAKGRUND 

Patientutbildning 

Socialstyrelsen rekommenderar gruppbaserad patientutbildning för personer med typ 2-

diabetes. Målet med denna utbildningsform är att öka patientens förutsättningar till egenvård 

för att så långt som möjligt förhindra senkomplikationer orsakade av diabetes. Ytterligare ett 

mål är att integrera sjukdomen i vardagen och därmed öka patientens livskvalitet och känsla 

av självständighet och oberoende i förhållande till hälso- och sjukvården. (Socialstyrelsen, 

2010; Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009; Wikblad, 2006). 

 

Socialstyrelsen har tagit fram nationella riktlinjer för diabetesvården, där gruppbaserad 

patientutbildning rekommenderas som en viktig del av vården för personer med typ 2-

diabetes. Hälso- och sjukvården bör erbjuda utbildningsprogram för att stödja individen till 

förändrade levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2010). Pagels (2009) beskriver att det inte finns 

något specifikt utbildningsprogram att tillgå. Det finns dock ett vetenskapligt granskat 

utbildningsprogram som bedrivs av Storstockholms Diabetesförening [SSDF] och som har 

utvärderats ett flertal gånger. Utvärderingarna visar på positiva vinster av att delta i 

gruppbaserad patientutbildning (Pagels, 2009). Atak, Gurkan och Kose (2008) samt García 

och Suárez (1996) påvisar i sina studier att utbildningsprogram för patienter med typ 2-

diabetes, bör utformas utifrån patienternas behov av kunskap. Atak m.fl. (2008) menar att ett 

inledande kunskapstest ger värdefull information som sedan ligger till grund för utformningen 

av utbildningsprogrammet. 

 

Personer som drabbas av en kronisk sjukdom såsom typ 2-diabetes kan uppleva diagnosen 

som en överraskande ny verklighet (Kneck, Klang & Fagerberg, 2011). Sjukdomsdiagnosen 

medför att situationer som tidigare varit självklara, exempelvis att resa utomlands, att bli sjuk 

eller något så vardagligt som att handla i mataffären, måste övervägas i förhållande till 

sjukdomen (Kneck m.fl.,2011).  
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Situationer blir till ett lärande som leder till att patienten kommer till insikt om 

nödvändigheten i att ta hand om sig själv och att inleda en förändringsprocess. Kroppen får en 

ny roll i den drabbades liv då patienten måste lära sig att tyda nya signaler och symtom som 

kan vara orsakade av sjukdomen (Kneck m.fl.,2011).  

 

Patienter med en nydebuterad kronisk sjukdom har behov av ny kunskap och förståelse om 

sin sjukdom, men det är möjligen ännu mer viktigt att se till patientens egen föreställning, 

motivation, hinder, målsättning och förändringsbenägenhet (Klang Söderkvist, 2008). Då 

utbildningsprogram för att stärka egenvård för patienter med typ 2-diabetes utformas, finns 

anledning att uppmärksamma olika personlighetstyper. Det finns studier som beskriver och 

kategoriserar personer med typ 2-diabetes som deltagit i patientutbildning (Ockleford, Shaw, 

Willars & Dixon-Woods, 2008; Vég, 2006). De beskriver i huvudsak tre personlighetstyper. 

En personlighet utgörs av de som hanterar sin sjukdom väl och gör drastiska förändringar i 

livsstil för att förhindra progress och komplikationer i sin sjukdom. En annan personlighet 

accepterar sin sjukdom men känner ett behov av stöd och support från hälso- och sjukvården 

för att klara sin situation. Den sista personligheten känner uppgivenhet och frustration och tar 

inte något eget ansvar för sin sjukdom utan fortsätter att leva i en destruktiv livsstil utan tanke 

på senkomplikationer (Ockleford m.fl.,2006; Vég, 2006). Personliga egenskaper kan vara ett 

hinder som påverkar och försvårar förändringsprocessen och bör uppmärksammas i 

patientutbildning (Klang Söderkvist, 2008). 

 

Förändringsprocessen mot förbättrad egenvård  

Enligt nationella riktlinjer för diabetesvården kan senkomplikationer förhindras genom 

förbättrad egenvård. För att nå en förbättrad egenvård fordras en förändring av livsstil. 

Överkonsumtion av mat samt fysisk inaktivitet är de beteenden som är nödvändiga att 

förändra för att förhindra senkomplikationer (Socialstyrelsen, 2010). Det finns idag kunskaper 

om individers utveckling i förändring. En modell visar att när en individ ändrar sitt beteende 

och sina levnadsvanor startar en förändringsprocess (Klang Söderkvist, 2008). Först är 

individen obetydlig bekymrad över sin livsstil. Hon har ingen eller mycket liten vilja till att 

göra en förändring, eller ens insikt om att en förändring är nödvändig. I nästa steg uppstår en 

viss konflikt där hon blir medveten om vissa risker med beteendet men samtidigt är tillfreds 

med fördelarna av beteendet (Klang Söderkvist, 2008).  
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Dessa två sidor är oftast i balans och individen upplever obeslutsamhet. Nästa stadium utgörs 

av att individen agerar. Hon blir medveten om behovet av en beteendeförändring och skrider 

till handling. Det fjärde stadiet kallas vidmakthållande då individen utmanas till att 

upprätthålla sin beteendeförändring och göra den bestående. Individens behov av vägledning 

och kunskap skiljer sig enormt beroende på var i förändringsprocessen hon befinner sig. Det 

finns alltid en risk att hon återfaller i sina ursprungliga levnadsvanor (Klang Söderkvist, 

2008).  

Hälso- och sjukvårdens roll i gruppbaserad patientutbildning 

Diabetessjuksköterskan har en viktig roll att ge stöd och handledning till patienten i det tidiga 

omhändertagandet, för att förändringsprocessen ska ta fart. En god kommunikation mellan 

patient och vårdgivare är avgörande för patientens delaktighet i vården och är en förutsättning 

för att hälso- och sjukvården ska kunna utföra god vård med patienten i fokus (Wikblad, 

2006). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS, 1982:763) ska vården bygga på respekt för 

människors lika värde, individens självbestämmande, integritet och specifika behov. Vården 

ska också så långt det vara möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten 

(Socialstyrelsen, 2010). Allt fler patienter kräver idag större delaktighet i beslut, särskilt när 

det gäller symtom eller tillstånd som i huvudsak är orsakade av patientens livsstil eller 

beteende (Klang Söderkvist, 2008). 

 

Personer med kroniska sjukdomar upplever hälso- och sjukvården som trygg och pålitlig, och 

det upplevs som viktigt att få korrekt och specifik information då de konsulterar en 

vårdgivare. Att möta vårdpersonal som saknar empati och som inte har ämneskompetens 

upplevs som negativt (Kneck m.fl., 2011). Gruppbaserad patientutbildning bör ledas av 

personer med såväl ämneskompetens som pedagogisk kompetens för att nå bästa tänkbara 

resultat. Studier har visat att detta på kort sikt kan öka kostnaderna för den vårdcentral där 

utbildningen förläggs relaterat till initiala kostnader för utbildning av personal. Dock har det 

visats att den gruppbaserade patientutbildningen är kostnadseffektiv på lång sikt 

(Socialstyrelsen, 2010).  
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Effekter av olika utbildningsmetoder 

Effekten av patientutbildning ska utvärderas i förhållande till de mål som satts upp för den 

enskilda patienten. Det viktigaste måttet på långsiktig effekt är den metabola kontrollen som 

mäts genom HbA1c som också är starkt relaterat till förekomsten av senkomplikationer 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt SBU (2009) medför utbildningsprogram i grupp för personer 

med typ 2-diabetes en betydande sänkning av HbA1c efter 1 år, medan individuell utbildning 

för personer med typ 2-diabetes ger liten sänkning av HbA1c efter 1 år. 

 

En systematisk översiktsstudie av Umpierre m.fl. (2011) visar att patienter med typ 2-diabetes 

som endast får undervisning om fysisk aktivitet inte får sänkt HbA1c. Däremot får patienterna 

ett sänkt HbA1c om de i kombination med undervisning om fysisk aktivitet även får 

kostrådgivning. Ytterligare sänkning av HbA1c påvisas hos de patienter som utöver 

undervisning om kost och motion, deltar i strukturerade träningsprogram i grupp, exempelvis 

aerobics (Umpierre m.fl., 2011). 

 

Gruppbaserad patientutbildning för patienter med typ 2-diabetes, har varit föremål för ett stort 

antal undersökningar under många år. De flesta studier beskriver fördelarna och vinsterna 

genom sänkta HbA1c-värden för de patienter som deltagit i grupp i jämförelse med de 

patienter som fått individuell utbildning (Ellis m.fl., 2004; García & Suárez, 1996; Vég, 

2006). En uppföljning av Hörnsten, Stenlund, Lundman och Sandström (2008) bland patienter 

med typ 2-diabetes 5 år efter deltagande i patientutbildning visar att de patienter som deltagit i 

grupputbildning har fått bättre kunskap och förståelse om sin sjukdom. De har även bättre 

metabol kontroll efter 5 år jämfört med patienter som erhåller individuell utbildning. 

Skillnaden i HbA1c mellan grupperna är 1,37 procentenheter till den gruppbaserade 

patientutbildningens fördel, vilket kan skjuta upp eventuell insulinbehandling på 5-6 år enligt 

studien (Hörnsten m.fl., 2008). 

 

En nyligen publicerad dansk studie (Soelberg Vadstrup, Frölich, Perrild, Borg & Röder, 2011) 

visar att den individuella utbildningen har en bättre effekt på HbA1c. Denna studie ger därmed 

inte stöd åt tidigare forskning som påvisar att gruppbaserad patientutbildning ger en större och 

mer varaktig sänkning av HbA1c. Det kan enligt studien förklaras med att deltagarna har en 

något högre frekvens av närvaro vid den individuella utbildningen än vid den gruppbaserade. 

(Soelberg Vadstrup m.fl., 2011). 
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Gruppbaserad patientutbildning för patienter med typ 2-diabetes har positiv effekt på 

förbättrad egenvård, sänkt HbA1c samt viktnedgång (García & Suárez, 1996; Rickheim, 

Weaver, Flader & Kendall, 2002). Förekomst av övervikt och fetma hos typ 2-diabetiker är 

70-80 procent och en av de största utmaningar i diabetesvården är viktreduktionen. Det finns 

evidens för att olika former av kort rådgivning och motiverande samtalsmetodik fungerar och 

ger effekt på patienter med övervikt och fetma (Socialstyrelsen, 2010).  

 

Det motiverande samtalet, Motivational Interviewing [MI], är en evidensbaserad och teoretisk 

metod för psykoterapi med klientorienterad rådgivning (Rollnick, Butler & Miller, 2009). 

Socialstyrelsen (2010) beskriver att de viktigaste principerna med MI är att synliggöra 

skillnaden mellan patientens nuvarande beteende och det önskvärda beteendet. En studie av 

Hardcastle, Taylor, Bailey och Castle (2007) som bestod av 334 överviktiga personer, visar 

att de deltagare som får motiverande samtal med fokus på diet och fysisk aktivitet har en 

större viktreducering än de som får traditionellt hälsosamtal (Hardcastle et.al., 2007). Trots 

dessa positiva effekter av motiverande samtalsmetodik, så visar studier att det inte har haft 

några effekter på HbA1c hos diabetespatienter. Därför bör inte motivationshöjande samtal 

erbjudas till diabetespatienter i syfte att förbättra glukoskontrollen (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Patienters upplevelser av gruppbaserad patientutbildning 

Deltagare i gruppbaserad patientutbildning är positiva till utbildningen och tycker att de lärt 

sig av varandras erfarenheter och kunskaper, enligt en studie av Adolfsson, Walker-Engström, 

Smide och Wikblad (2007). García och Suárez (1996) visar i sin studie ett annat sätt att ta till 

vara varandras kunskaper och erfarenheter. Studien beskriver hur deltagare i 

gruppundervisning tillsammans med sina anhöriga, får ett kunskapsutbyte som leder till ökat 

självförtroende, ökad självständighet och färre diabetesrelaterade sjukhusvistelser. Anhöriga 

får bättre förståelse för sjukdomen genom delaktighet i grupputbildning och kan därmed ge 

den drabbade stöd i sin förändringsprocess (García & Suárez, 1996). 
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Vég (2006) konstaterade i sin avhandling att gruppbaserad patientutbildning hade en 

långsiktig positiv inverkan vad gällde patienternas sätt att hantera sin diabetes. Resultatet 

visade att patienternas attityd till sin diabetes var stark relaterad till blodsockernivå över tid. 

De patienter som var aktiva och beslutskraftiga och som tog stort eget ansvar i sin egenvård 

hade en varaktig låg nivå av HbA1c, medan patienter som uttalade bekymmer och svårigheter 

och som såg hinder i sin egenvård, hade högre nivåer av HbA1c (Vég, 2006). Sandén Eriksson 

(2000) konstaterar att:  

Vid diabetes eller annan kronisk sjukdom handlar det ofta inte om att bota, byta ut 

eller reparera ” systemet människan”. Det handlar istället om att skapa en 

behandlingsrelation som har till syfte att göra patienten oberoende av sjukvården och i 

stället beroende av sin egen förmåga (Sandén Eriksson, 2000, s 53). 

 

Gruppbaserad patientutbildning utgörs av en formell grupp med ett bestämt och uttalat syfte 

där regler och ledarskap är fastställt. Genom att känna samhörighet i gruppen kan deltagarna 

samspela direkt med varandra och gemenskapen leder till att deltagaren bekräftas och 

utvecklas. Ju bättre samspel som finns i gruppen, desto mer påverkar deltagarna varandra till 

framgång i förändringsprocessen (Mathiasson, 1994). 

 

Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2008) visar att patienter som har deltagit i 

gruppbaserad patientutbildning upplever ett jämställt förhållande med vårdgivaren där alla 

delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Ett öppet klimat där deltagarna känner sig 

fria att ställa frågor utan att känna sig obekväma, främjar förändringsprocessen. Deltagarna 

känner gemenskap, stöttar och uppmuntrar varandra och möjlighet ges att lära av varandras 

erfarenheter vilket ökar intresset för sjukdomen. När gruppdeltagare får tid att diskutera sin 

sjukdom med andra i samma situation ökar förståelse för komplexiteten i sjukdomen. 

Diskussioner bidrar till att nya frågeställningar tas upp och gruppdeltagarna får ett ökat 

kunskapsutbyte. Den gruppbaserade patientutbildningen medför att deltagarna får insikt i det 

komplexa sambandet mellan matvanor, fysisk aktivitet och blodsocker. Gruppdeltagarna får 

insikt i att diabetes är en allvarlig sjukdom, men de blir också medvetna om att det går att 

påverka sjukdomens utveckling. Efter deltagande i gruppbaserad patientutbildning börjar 

deltagarna att ta hand om sig själva genom att välja hälsosam mat, träna regelbundet, ta hand 

om sina fötter och ha bättre kontroll på sina blodsocker. Deltagandet bidrar till god insikt och 

kontroll över sjukdomen och sin egenvård (Adolfsson m.fl.,2008). 
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Eftersom egenvård har en central roll i behandling och kontroll av typ 2-diabetes, bör 

patientutbildning med syfte att förbättra egenvård ses som ett viktigt stöd. Patientutbildning 

både individuellt och i grupp erbjuder en möjlighet för patienten, att i samråd med 

vårdgivaren, sätta upp realistiska mål för sin egenvård utifrån sin egen förmåga 

(Socialstyrelsen, 2010). Det finns inte en form av patientutbildning som passar alla men 

gruppbaserad patientutbildning passar många (Ockleford m.fl.,2008). 

 

Problemformulering 

Genomförda patientutbildningar ska enligt Socialstyrelsen utvärderas och följas upp 

kontinuerligt. Utvärderingarna ligger till grund för att utveckla och öka kunskapen hos 

diabetessjuksköterskan som bedriver gruppbaserad patientutbildning (Socialstyrelsen, 2010). 

Tidigare forskning har till stor del fokuserats på mätning av Hba1c för att utvärdera effekter av 

gruppbaserad patientutbildning för patienter med typ 2-diabetes (Ellis et.al., 2004; García & 

Suárez, 1996; Vég, 2006). För att utveckla utbildningsprogram är det viktigt att patienter ges 

möjlighet att beskriva sina upplevelser av gruppbaserad patientutbildning samt vilken effekt 

de upplever att utbildningen har haft på deras förmåga till egenvård samt eventuellt 

förändrade levnadsvanor. 

 

Syfte  

Syftet med denna studie var att beskriva upplevelser av gruppbaserad patientutbildning bland 

patienter med nydebuterad typ 2-diabetes samt hur deras egenvård hade förändrats efter att ha 

deltagit i gruppbaserad patientutbildning. 

 

Frågeområden 

 Hur deltagande i gruppbaserad patientutbildning upplevs av patienter med 

nydebuterad typ 2-diabetes. 

 

 Hur patienter med nydebuterad typ 2-diabetes upplever att deras egenvård har 

förändrats efter att ha deltagit i gruppbaserad patientutbildning. 
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Definition av centrala begrepp 

Typ 2-diabetes: insulinresistens som gradvis leder till försämrad glukostolerans i vävnaden 

(Agardh, 2010). 

 

HbA1c: glykerat hemoglobin; mått av plasmaglukoskoncentration för en tidsperiod på två till 

tre månader före provtagning (Agardh, 2010). 

 

Gruppbaserad patientutbildning: utbildning i grupp för patienter med kronisk sjukdom med 

målsättning att ge patienten möjlighet till trygghet och självständighet i hanterande av sin 

sjukdom (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Egenvård: samlingsbegrepp för de delar av sjukdomen där patienten förväntas ha kunskap och 

handlingskraft att självständigt utföra vissa moment såsom styrning av glukoskontroll 

exempelvis kost, resor och motion, teknisk färdighet exempelvis injektioner, provtagning eller 

vid krissituationer exempelvis vid hyper- eller hypoglykemi och infektioner (Wikblad, 2006). 

 

Senkomplikationer vid diabetes: följdsjukdomar som en konsekvens av påverkan på små och 

stora blodkärl, exempelvis svårläkta fotsår, ögonbottenförändringar och åderförkalkning 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

METOD 

Design 

Intervjustudie med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Undersökningsgrupp 

Undersökningsgruppen bestod av en given grupp vuxna individer (n=8) med nydebuterad typ 

2-diabetes under år 2010. Gruppen bestod av sex män och två kvinnor där samtliga deltagit 

och fullföljt gruppbaserad patientutbildning för typ 2-diabetiker vid en vårdcentral i 

Landstinget Dalarna. Den yngsta i gruppen var 44 år och den äldsta var 79 år. Deltagarna 

hade levt med sin sjukdom olika lång tid då den gruppbaserade patientutbildningen startade. 

Två deltagare hade fått sin diagnos endast fem månader innan kursstart, medan sex deltagare 

hade 8-12 månaders erfarenhet av att leva med diabetes.  
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Utbildningsprogrammet 

 Den gruppbaserade patientutbildningen som utvärderas i föreliggande studie är sammanställd 

och organiserad av diabetessjuksköterskan på den aktuella vårdcentralen. Åtta patienter med 

nydebuterad typ 2-diabetes under 2010 accepterar erbjudandet om deltagande. De tar del av 

ett utbildningsprogram under våren 2011 bestående av fem träffar plus en uppföljningsträff 

efter 6 månader. Utbildningen ger kunskap om sjukdomen diabetes och om senkomplikationer 

och syftar till att deltagarna ska utveckla sin egenvård. Vid första träffen informerar en läkare 

om sjukdom, orsak och symtom, och fortsättningsvis bedrivs undervisningen i huvudsak av 

diabetessjuksköterskan. Teori och praktisk tillämpning av kost, fysisk aktivitet och 

blodsockerkontroller var de väsentliga delarna i utbildningen. De får även träffa 

fotvårdsterapeuten som berättar om hur de ska sköta sina fötter (Bilaga 1). 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen skedde med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide (Bilaga 2). 

Intervjufrågorna bestod av öppna frågor och stödfrågor vilket gav deltagaren möjlighet att 

berätta om sina upplevelser av att ha deltagit i gruppbaserad patientutbildning. 

 

Tillvägagångssätt 

Kontakt etablerades med diabetessjuksköterskan på vårdcentralen. Verksamhetschefen på 

vårdcentralen tillfrågades och godkände den tänkta studien. (Bilaga 3). 

Diabetessjuksköterskan informerade undersökningsgruppen muntligt om studien vid sista 

gruppträffen. Deltagarna fick då information om studiens syfte, tillvägagångssätt samt den 

kliniska betydelsen. Deltagarnas kontaktuppgifter erhölls av diabetessjuksköterskan och 

gruppen informerades skriftligt av författarna via ett informationsbrev (Bilaga 4), efter 

godkännande från Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. Deltagarna fick 

information om att deltagandet i studien var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta sitt 

deltagande utan närmare motivering.  

Tillsammans med informationsbrevet skickades även en blankett för påskrift för samtycke att 

medverka i studien. (Bilaga 5). Deltagarna skickade den påskrivna blanketten i frankerat och 

adresserat kuvert tillbaka till författarna.  
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Efter inhämtat samtycke kontaktades deltagarna per telefon för att bestämma plats och 

tidpunkt för intervjuerna. Författarna till föreliggande studie hämtade kunskap om metoder för 

intervju innan intervjuerna ägde rum (Trost, 2010; Kvale & Brinkmann, 2009). Sju deltagare 

intervjuades på vårdcentralen och en i hemmet. Intervjuerna ägde rum tre månader efter sista 

utbildningstillfället och genomfördes av en intervjuare tillsammans med en deltagare. Varje 

enskild intervju tog ca: 30 minuter. Författarna intervjuade fyra deltagare vardera och 

intervjuerna spelades in och transkriberades enskilt av författarna. Det transkriberade 

materialet bearbetades först enskilt av författarna och därefter gemensamt och sammanställdes 

sedan enligt vald analysmetod. Det inspelade och transkriberade materialet makulerades efter 

analys. 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Intervjuerna lästes igenom 

flera gånger i sin helhet av båda författarna. Texten granskades och en grov struktur 

identifierades. Ord, meningar och stycken sattes ihop och bildade meningsbärande enheter. 

Därefter kondenserades och kodades dessa till att bilda subteman, totalt nio stycken. Alla 

subteman tolkades och jämfördes i avseende på likheter och skillnader och fördelades sedan 

till tre huvudteman (Lundman & Graneheim, 2008; Polit & Beck, 2008). 

 

Forskningsetiska överväganden 

Patienter med nydebuterad kronisk sjukdom är en sårbar grupp. Nyttan med studiens resultat 

kommer förhoppningsvis att överväga risken för att deltagarna känner intrång och kränkning i 

privatlivet (Polit & Beck, 2008). För att skapa en lugn och ostörd miljö där deltagarna kunde 

känna sig trygga i intervjusituationen genomfördes intervjuerna på platsen där deltagarna haft 

sin utbildning eller i deras hem. Intervjuerna skedde med en intervjuare och en deltagare för 

att deltagarna inte skulle känna sig i underläge, i en ”två mot en” situation.  

 

Vid intervjutillfällets start försäkrade sig intervjuaren om att deltagaren tagit del av och 

förstått innebörden av konfidentialitet och frivilligt deltagande. Vidare försäkrade sig 

intervjuaren om att deltagarna förstått syfte och tillvägagångssätt med studien. Det kunde 

finnas en risk att deltagaren sökte stöd och kunskap om sin sjukdom hos intervjuaren med 

tanke på intervjuarens profession. Intervjuarna undvek att agera rådgivare och att inte lägga 

någon värdering i deltagarens eventuella brister i kunskap beträffande egenvård.  
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RESULTAT 

I analysen framkom tre huvudteman; (1) ett sammanhang med andra skapar möjlighet till 

utveckling av egenvård, (2) hinder som komplicerar framsteg i egenvård, (3) svårigheter med 

gruppbaserad patientutbildning. Varje huvudtema består av ett antal subteman. 

  

Teman Subteman Exempel Citat 

Ett sammanhang med 

andra skapar möjlighet 

till utveckling av 

egenvård 

Besked om diagnosen 

startar 

förändringsprocessen 

 

 

Undervisning ger 

möjlighet till 

kunskapsinhämtning 

 

 

Tillämpning av 

kunskap 

 

 

Gruppdeltagarnas 

inflytande på varandra 

 

 

 

 

Personliga vinster av 

livsstilsförändring 

Diagnostillfället 

innebar en uppmaning 

till att det var dags att 

göra en förändring 

 

Information om 

sjukdomen diabetes 

 

 

 

Exempelvis förändrade 

kostvanor till följd av 

utbildning 

 

Gruppdeltagarna 

delade med sig av sina 

erfarenheter 

 

 

 

Förändringar i kosten 

resulterade i 

viktnedgång 

”Man fick sig ju en 

tankeställare redan då 

man fick beskedet…” 

 

 

”De här 

genomgångarna de 

hade vad som händer i 

kroppen de var bra”. 

 

”Nu äter jag bara en 

portion och väljer frukt 

istället för godis” 

 

”En kille hade ju slutat 

med kolhydrater, och 

då provade jag det 

också. Och det 

funkade jättebra” 

 

”Så på den vägen är 

det. Och fysiskt mår 

jag alldeles utmärkt 

just nu. Jag kan inte 

må bättre” 

Hinder som 

komplicerar framsteg i 

egenvård 

Brist på insikt 

 

 

 

Personliga egenskaper 

som skapar motstånd 

till förändring 

Tar inte ansvar för sin 

sjukdom och sin 

egenvård 

 

Svårt att stå emot 

frestelser 

”Ja, det är bara att gilla 

läget, jag kan inte göra 

så mycket” 

 

”Det där med 

mjukglass…, du ska 

inte ha, men frestelsen 

blir för stor” 

Svårigheter med 

gruppbaserad 

patientutbildning 

Negativa upplevelser 

av att delta i grupp  

 

 

 

Problem i 

kunskapsinhämtning 

Åsikter om 

gruppdeltagande 

 

 

 

För svår nivå på 

undervisningen 

”En del tar alldeles för 

stor plats när vi 

träffas” 

 

 

”Det här som läkaren 

sa… det var lite svårt” 
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Ett sammanhang med andra skapar möjlighet till utveckling av egenvård  

Samspelet mellan gruppdeltagarna, diabetessjuksköterskan, läkaren och fotvårdsterapeuten 

utgjorde ett sammanhang som skapade möjlighet till utveckling av egenvård. Trots att många 

vittnade om att deras förändringsprocess startade redan vid diagnostillfället, gav den 

gruppbaserade patientutbildningen ytterligare möjlighet till kunskapsinhämtning och 

tillämpning av denna kunskap. Gruppdeltagarna upplevde att de delgav varandra värdefull 

kunskap och att de stärkte och gav stöd åt varandra i var och ens förändringsprocess, vilket 

ledde till personliga vinster.  

 

Besked om diagnosen startar förändringsprocessen 

Redan vid diagnosbeskedet startade processen för livsstilsförändring hos de intervjuade. De 

framhöll att de fick sig en omedelbar tankeställare om sitt sätt att leva redan vid tillfället då de 

fick sin diagnos av läkaren. Det ledde till att vissa av deltagarna redan då påbörjade en 

förändring av sina kost- och motionsvanor. 

 

”Man började tänka sig för redan när jag fick diagnosen” 

 

”Jag tog tag i vikten och började gå ner vikt” 

 

Beskedet om diabetes blev omvälvande för deltagarna eftersom de inte misstänkte att de var 

drabbade. En av deltagarna uttryckte följande: 

 

”Så att det här, det kom ju som en chock mer eller mindre då…” 

 

Undervisning ger möjlighet till kunskapsinhämtning  

Resultatet visade att deltagarna inhämtade mycket kunskap om kost, motion samt 

blodsockerkontroll. Då deltagarna fick tala fritt om innehållet i utbildningen, nämnde de 

framförallt att gruppen hade informerats och talat om kostens betydelse för sjukdomen 

diabetes. Deltagarna berättade att de vid temat kost fick lära sig om att äta rätt mängd mat, att 

använda mindre socker samt att undvika snabba kolhydrater.  

 

”Jag började äta mer frukt å mer nyttiga saker å köper grövre bröd å såna saker”  
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Deltagarna berättade i intervjuerna om praktiska moment som ingick i utbildningsprogrammet 

vad gällde kost och motion. Det kunde exempelvis vara besök i mataffären eller promenader.  

Att få lärdom om fysisk aktivitet och motion och dess påverkan på blodsockernivå, beskrevs 

av deltagarna som en viktig del i undervisningen. Kunskapen om betydelsen av fysisk 

aktivitet för att hålla ner blodsockret var väl förankrad hos de flesta av deltagarna.  

 

”Det var att man skulle hålla sig i form, eh gå ner i vikt, tänka på kosten, överhuvudtaget 

ändra på livsstil” 

 

Deltagarna fick möjlighet att lära sig att kontrollera sitt blodsocker genom att de fick en enkel 

blodsockermätare samt mätstickor för hemmabruk. Detta uppfattades av de flesta som ”en kul 

grej”, och de upplevde att mätningar av blodsocker blev som en bekräftelse på betydelsen av 

kost och motion.  

 

”Det var väl för att se om det blev effekt av att man var ut och gick”  

Samtliga deltagare omnämnde undervisningstillfället då fotvårdsspecialisten kom på besök. 

Trots att senkomplikationer vid sjukdomen diabetes var ett tema i utbildningsprogrammet var 

det endast en deltagare som nämnde något om detta i intervjuerna.  

 

Tillämpning av kunskap 

Att delta i gruppbaserad patientutbildning upplevdes av deltagarna som en avgörande 

brytpunkt för att åstadkomma och ta eget ansvar för en livsstilsförändring. Utbildningen gav 

deltagarna kunskaper som sedan tillämpades i deras egenvård och livsstilsförändring. Den gav 

även deltagarna bekräftelse på att påbörjade egna insatser innan grupputbildningen, följde 

Socialstyrelsens rekommendationer för diabetiker. Kunskapen och insikten de fick 

framkallade inspiration och möjliggjorde framsteg i förändringsprocessen. En deltagare 

uttryckte det så här:  

 

”För mig var det ju perfekt eftersom jag då liksom väcktes och började på och titta lite själv. 

Det måste ju vara syftet med det hela? Att man finner sin egen väg. Man har ju ställt till det 

själv i alla fall…” 
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Samtliga deltagare menade att den största livsstilsförändringen bestod av ändrade kostvanor. 

De beskrev att de numer tänker extra på vad de äter och på mängden mat de lägger på 

tallriken. En deltagare beskrev så här: 

 

”Det har hjälp mig till att jag äter mindre och hur jag ska äta. Jag äter en portion och inget 

mer” 

 

Insikt om betydelsen av förändrade kostvanor för att hålla blodsockret på acceptabel nivå 

framfördes tydligt. En deltagare uttryckte: 

 

”Jag hade en riktig godisattack här för nån helg sen, och då såg jag verkligen vad det gjorde 

dagen efter på fastesockret! Det syntes, det var väldigt högt. Men det förstod jag ju då, vad 

det berodde på” 

 

Det som också framkom i intervjuerna var att deltagarna hade blivit mer uppmärksamma på 

innehållet i maten efter att ha deltagit i den gruppbaserade patientutbildningen. De läste 

innehållsförteckningar på matvaror och handlade därefter det som är nyttigare, exempelvis 

grovt bröd, varor med mindre socker och mer frukt och grönsaker. Några nämnde även att de 

numer tänkte sig för vad gäller intag av alkohol.  

 

Den gruppbaserade patientutbildningen bidrog till att deltagarna utövar mer fysisk aktivitet än 

tidigare. En deltagare berättar: 

 

”Jag åker inte bil så ofta, lämnar den hemma och promenerar. Jag kan gå istället om det är 

en kort sträcka. Såna saker är förändrade” 

 

Insikten om att viktnedgång är gynnsamt vid diabetes, hade förstärkts genom 

grupputbildningen. En av deltagarna uttryckte följande: 

 

”Nu verkar det ha stannat av, ja jag måste nog motionera lite mer om jag sa gå ner. Jag hade 

velat gå ner 5 kg till” 
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Blodsockerkontroller som en del av egenvården, beskrevs av de deltagare som medicinerar 

sin diabetes. De kontrollade sitt blodsocker några gånger i veckan och den tekniska förmågan 

som en del av egenvården, upplevdes inte av deltagarna som något bekymmer. Ingen av 

deltagarna hade varit med om någon situation där de upplevde att extra blodsockerkontroller 

hade varit nödvändigt, exempelvis vid sjukdom eller resor.  

 

Gruppdeltagarnas inflytande på varandra 

Deltagarna påpekade att det var positivt att alla som deltog i den gruppbaserade 

patientutbildningen hade samma sjukdom och kunde dela med sig av varandras kunskap och 

sjukdomshistoria. En av de intervjuade uttryckte:  

 

”Ja, vi har ju samma sjukdom, vi vet vad vi pratar om” 

 

Det framkom även att deltagarna kände en samhörighet som gav trygghet, gemenskap och 

kamratskap. Det var viktiga komponenter som främjade deltagarnas möjlighet att ta till sig ny 

kunskap.  Det öppna klimatet i gruppen genererade möjligheter till mer information och 

kunskap, då deltagarna vågade ställda egna frågor om sådant som från början inte fanns på 

dagordningen. En av deltagarna sade:  

 

”Sen tycker jag att den här vänskapen att man törs prata om det här och berätta, det tyckte 

jag var det bästa” 

 

Deltagarna utryckte att de stöttade, sporrade och stärkte varandra till att göra 

livsstilsförändringar. Det framkom direkt överföring av kunskap och handlingskraft från en 

individ till en annan. Det uttrycktes av en deltagare som sa:  

 

”Bland annat var det ju en som hade slutat med potatis... ja, kolhydrater, och kunde gå ner i 

vikt bara av det. Så det har jag också kört med då. Och det känns bara bra det, det är ju 

sådana här små tips man kan få av varandra” 
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Deltagarna berättade för varandra om sina upplevelser av sjukdomen. Det kunde uppfattas 

som en starkare sanning än faktakunskaper från professionen. Exempelvis sa en av 

deltagarna:  

 

”Vi hade alla olika problem på olika sätt. Man tar väl till sig lite av det som är nära ens eget. 

Det är viktigare att lyssna på sådana personer än på experter”  

 

Personliga vinster av livsstilsförändring 

Deltagarna gav tydliga berättelser om hur förändringsprocessen och deltagandet i den 

gruppbaserade patientutbildningen hade förändrat deras livssituation och lett till en högre 

livskvalitet. Deltagarna mådde bra och upplevde inga symtom av sin sjukdom. Den mest 

genomgripande förändringen skildrades av en deltagare som beslöt att helt utesluta 

kolhydrater ur sin kost. Deltagaren betonade att det trots omfattande förändringar i kosten, 

inte var krångligt och ansträngande, utan livet levdes ”helt normalt”.  

En av de intervjuade sade:  

 

”Så på den vägen är det! Och fysiskt mår jag alldeles utmärkt just nu, jag kan inte må bättre” 

 

En positiv effekt av förändrade kost- och motionsvanor upplevdes av deltagarna genom 

viktreduktion. Ytterligare vinster som framkom i intervjuerna var sänkt blodtryck och sänkta 

blodfetter som ledde till ett liv fritt från mediciner för dessa åkommor. Viktreduktion 

medförde ett mer aktivt fritidsliv som i sin tur beskrevs av deltagarna som att ha ett friskare 

liv. Glädjen förtydligas av deltagarna: 

 

”Jag kan berätta en rolig grej, jag kan knyta skorna utan att må illa nu! Förut har magen 

varit i vägen och det har inte varit kul” 

 

”Du vet, jag har inte varit sjuk sen… sen jag började med det här! Inte förkyld en gång” 

 

En annan vinst som deltagarna berättade om var att HbA1c hade sjunkit sedan de deltagit i 

gruppbaserad patientutbildning. 
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Hinder som komplicerar framsteg i egenvård 

Resultatet visade att det fanns hinder hos deltagarna som försvårade framsteg i egenvård och 

därmed hämmade förändringsprocessen. Det kunde exempelvis röra sig om bristande insikt 

och personliga egenskaper. 

 

Brist på insikt 

Det framkom i intervjuerna att trots kunskaper och lärdomar från den gruppbaserade 

patientutbildningen, så fanns det hinder som gjorde att deltagarna inte gjorde så stora framsteg 

i sin egenvård. Det kunde exempelvis röra sig om bristande insikt om att de hade drabbats av 

en kronisk sjukdom. Några gav även sken av otillräckligt kunskap och förståelse vad gäller 

kosten och motionens inverkan på blodsockret. Deltagarna uttryckte likgiltighet, en 

resignation och acceptans av negativ art, tron att ”loppet är kört”. Det uttrycktes som: 

 

”Ja, det är bara att gilla läget, jag kan inte göra så mycket” 

 

Några av deltagarna hade brist på insikt om vilka personliga vinster som kunde uppnås av 

ändrade kost och motionsvanor. En av dessa uttryckte:  

 

”Ja man förstår ju liksom att när jag är i det här stadiet, jag äter ju ingen medicin utan jag 

ska hålla igen på maten och alltihop det där att det sen kommer att bli en tablett och två 

tabletter och sedan sprutor, det är jag medveten om”  

 

Personliga egenskaper som skapar motstånd till förändring 

Deltagarna hade personliga egenskaper som hindrade dem i deras förändringsprocess. Några 

deltagare uttryckte att de inte riktigt mindes vad de hade lärt sig. En deltagare uttryckte; 

 

”När man kommer upp i min ålder då är det väldigt lätt å glömma, jag fick stroke för tre år 

sedan och man glömmer väldigt fort” 

 

Att skuldbelägga sin livssituation hade betydelse för förändringsprocessen. Då inga tydliga 

framsteg gjordes lades skulden på att det inte fanns tid att hinna med sig själv. Den egna 

ambitionen och målsättningen stämde inte alltid överens med verkligheten. 

  

”Man vill mer än man mäktar med…” 
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Det var även någon som beskrev att det var svårt att stå emot prövningar. En deltagare 

beskriver: 

 

”Jag är medveten om att jag åker dit på en glass… Hjärnan lyder mig inte” 

 

Svårigheter i gruppbaserad patientutbildning 

Trots att deltagarna i den gruppbaserade patientutbildningen upplevde många positiva effekter 

i förändringsprocessen, framställdes även negativa synpunkter och erfarenheter av att delta i 

grupp och om delar ur undervisningen.  

 

Negativa upplevelser av att delta i grupp 

Flera av deltagarna ansåg att vissa av gruppdeltagarna var för dominanta och tog för stor plats 

i gruppen. För mycket prat och att inte låta andra komma till tals var problem som framkom.  

   

”En del tar överhand och pratar om sitt och då blir det en del som blir utanför” 

 

Några underskattade sina egna problem och frågor, på grund av hänsyn till tron om att andra 

hade det värre i sin sjukdomssituation. En annan aspekt som framkom var en känsla av stress 

av att höra de andras goda resultat vad gällde viktnedgång och blodsockervärden, då de egna 

resultaten inte var tillfredsställande.  

 

Problem i kunskapsinhämtning  

Några av deltagarna ansåg att informationen de fick från läkaren var svår att förstå. De ansåg 

att läkaren använde sig av för svåra medicinska termer.  

Gruppdeltagarna fick broschyrer och information i pappersform, men någon deltagare hade 

ytterligare önskemål om papper med enkla recept och maträtter för diabetiker. Några 

deltagare önskade tydligare riktlinjer kring kosten. Vid några tillfällen tyckte deltagarna att de 

fick för mycket information samtidigt, både muntligt och skriftligt och menade då att det blev 

svårt att ta till sig och förstå informationen. Det kunde uttryckas som:  

 

”Vi fick mycket broschyrer. Jag har ett visst motstånd till alla dessa broschyrer, man hinner 

inte smälta det hela” 

 

”Det var så många medicinska termer och så som… som… det låg liksom på fel språknivå” 
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Deltagarna önskade en allmän repetition av de viktigaste delarna av den gruppbaserade 

patientutbildningen. Detta uttrycktes särskilt av de deltagare som hade varit frånvarande vid 

någon gruppträff. Ytterligare en önskan var att, som ett komplement till den gruppbaserade 

patientutbildningen, även få träffa diabetessjuksköterskan individuellt för personlig 

coachning. En av de intervjuade sade:  

 

”… jag vill ha mer personlig kontakt. Jag tycker de frågor jag har är viktiga för mig…” 

 

”En allmän repetition en gång till skulle inte skada” 

 

DISKUSSION 

Sammanfattning av huvudresultat 

Ur intervjumaterialet kunde tre huvudteman urskiljas; (1) ett sammanhang med andra skapar 

möjlighet till utveckling av egenvård, (2) hinder som komplicerar framsteg i egenvård och (3) 

svårigheter med gruppbaserad patientutbildning. Samspelet mellan gruppdeltagarna, 

diabetessjuksköterskan, läkaren och fotvårdsterapeuten utgjorde ett sammanhang som 

skapade möjlighet till utveckling av egenvård. Trots att många vittnade om att deras 

personliga förändringsprocess startade redan vid diagnostillfället, gav den gruppbaserade 

patientutbildningen ytterligare möjlighet till kunskapsinhämtning och tillämpning av denna 

kunskap. Gruppdeltagarna upplevde att de delgav varandra värdefull kunskap och att de 

stärkte och gav stöd åt varandra i var och ens förändringsprocess vilket ledde till personliga 

vinster. Det fanns hinder hos deltagarna som försvårade framsteg i egenvård exempelvis 

bristande insikt och personliga egenskaper. Några deltagare hade negativa åsikter om att delta 

i grupp och om delar i undervisningen.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatet visade att deltagarna fick sig en tankeställare om sin livsstil redan vid tillfället då 

de fick sin sjukdomsdiagnos och att en förändringsprocess startade då de fick beskedet. Att 

vara drabbad av en kronisk sjukdom upplevdes av många som omvälvande. Detta stöds av en 

tidigare studie som beskriver att personer som drabbas av kronisk sjukdom upplever en 

överraskande ny verklighet. Studiens resultat visade även att vardagliga situationer i 

personernas liv såsom måltider och resor, nu måste övervägas i förhållande till sjukdomen 

(Kneck m.fl., 2011). Det är av stor betydelse för personer som tilldelas ett sjukdomsbesked, 
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att vårdpersonalen ger korrekt och specifik information redan vid diagnostillfället. Empati och 

ämneskompetens stärker tryggheten och gör att personen får tillit till hälso- och sjukvården. 

Ett sjukdomsbesked är omvälvande, men det blir en brytpunkt till att frambringa en positiv 

livsstilsförändring som i förlängningen medför stora personliga vinster. De flesta människor 

är medvetna om att de exempelvis lider av övervikt eller att de har undermåliga kostvanor, 

men för att komma från medvetenhet och vidare till insikt och handling, krävs ofta ett sådan 

påtaglig sanning som en sjukdomsdiagnos. Det är viktigt att vi inom vården möter dessa 

personer ”där de är” och att vi med engagemang och förståelse ser till varje individs behov av 

stöd i förändringsprocessen. 

Ett tidigt skede av förändringsprocessen utmärks av att personen är obekymrad om sin livsstil 

och varken har vilja eller insikt om att en förändring är nödvändig (Klang Söderkvist, 2008). 

För att synliggöra skillnaden mellan patientens befintligt beteende och det beteendet som 

främjar en förändring, är motiverande samtal en utbildningsmetod som kan ha effekt i denna 

tidiga fas (Rollnick m.fl., 2009). Patienter med nyupptäckt diabetes har kanske inte märkt av 

symtomen av sjukdomen i det tidiga skedet och att motivera till en livsstilsförändring kan 

vara svårt. Trots att Socialstyrelsen inte rekommenderar MI till diabetespatienter i avseende 

att sänka blodsockernivå, är motiverande samtal av värde i det tidiga förändringsarbetet då 

patienten är i behov av en förändring.  

Enligt resultatet hade den gruppbaserade patientutbildningen bidragit till att deltagarna levde 

ett mer fysiskt aktivt liv än tidigare. Umpierre m.fl. (2011) visade i en litteraturöversikt att för 

att få bästa effekt i form av ett sänkt HbA1c för patienter med typ 2-diabetes, var kunskaper 

om kost och fysisk aktivitet i kombination med utövande av fysisk aktivitet det allra bästa. 

Vad som kom fram i intervjuerna var att deltagarna genom att ändra kostvanor och att vara 

mer fysiskt aktiva hade lyckats gå ner i vikt. Personer som drabbas av typ 2-diabetes är ofta 

överviktiga och viktnedgång rekommenderas redan i ett tidigt stadium av sjukdomen 

(Socialstyrelsen, 2010). Eftersom viktreduktion i många fall är den mest avgörande faktorn 

för att patienter med typ 2-diabetes ska få möjlighet att leva ett liv fritt från mediciner och 

senkomplikationer, är det oerhört viktigt att vårdpersonal betonar betydelsen av viktreduktion 

i möten med dessa patienter. Det är vårdpersonalens uppgift att motivera, inspirera och ge 

stöd i förändringsarbetet till att gå ner i vikt.  

Föreliggande studie innehåller inga kvantitativa mätningar av HbA1c men gruppdeltagarna 

beskrev med egna ord att de har lyckats sänka sitt HbA1c genom att förändra sina 
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levnadsvanor. Hörnsten m.fl., (2008), Vég (2006), Ellis m.fl., (2004) och García och Suárez 

(1996) beskriver liknande effekt i sina studier. En studie av Soelberg Vadstrup m.fl., (2011) 

stödjer däremot inte vårt och andra studiers resultat. De visade i sitt resultat att gruppbaserad 

patientutbildning inte hade effekt på HbA1c. Deltagarnas relativt höga frånvaro vid 

utbildningstillfällen uppgavs vara en möjlig orsak till resultatet. Det verkar vara ett rimligt 

antagande. En förutsättning för att samtliga deltagare i grupputbildningen ska få ta del av hela 

utbildningsprogrammet är självfallet att deltagarna är närvarande vid gruppträffarna.  

Gruppens sammansättning kan ha stor betydelse för deltagare i gruppbaserad 

patientutbildning. Patient som har erfarenhet av kronisk sjukdom under en längre tid, kan dela 

med sig av värdefull kunskap och bibringa trygghet till en patient som nyligen drabbats. Att 

träffas i grupp kan vara svårt om några i gruppen arbetar och andra är pensionärer. 

Yrkesverksamma kan ha svårt att delta i gruppträffar som är förlagda dagtid. Samtliga 

deltagare förlorar på detta då kunskapsutbytet mellan deltagarna inte blir tillfredsställande när 

alla deltagare inte är närvarande. För att eliminera risken med att deltagare inte kan närvara på 

grund av sitt arbete, bör gruppträffar förläggas till kvällstid för de som arbetar. 

 

De intervjuade personerna i föreliggande studie var de första som deltagit i gruppbaserad 

patientutbildning på den aktuella vårdcentralen. Utbildningsprogrammet som de tagit del av 

var sammanställt av diabetessjuksköterskan utifrån hennes tidigare erfarenheter och 

kunskaper inom ämnet och programmet utgjordes av träffar med ett tema för varje tillfälle; 

information om sjukdomen diabetes, fysisk aktivitet, kostinformation, fotvård samt 

senkomplikationer. Då deltagarna fick berätta fritt för intervjuarna om vad den gruppbaserade 

patientutbildningen hade inneburit för dem, var det mest kostens betydelse för att hålla 

blodsockernivån inom acceptabla gränser som nämndes. Det är ganska naturligt eftersom mat 

är ett viktigt och återkommande inslag i deltagarnas vardag. Alla måste ju äta. Det är 

sannolikt lättare att ta till sig kunskap och att minnas information om ett ämne som är en 

självklarhet och en del av vardagen. Även kunskapen om betydelsen av fysisk aktivitet vid 

sjukdomen diabetes var väl förankrad hos majoriteten av deltagarna efter utbildningen.   

 

Även om deltagarna i studien berättade att det var diagnosbeskedet som hade fått dem att inse 

att en livsstilsförändring var nödvändig, så visade resultatet att det var genom att delta i 

gruppbaserad patientutbildning, som de kom till insikt och den egentliga 

förändringsprocessen inleddes. Genom att få konkreta kunskaper om sjukdomen och om 
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betydelsen av egenvård, tydliggjordes behovet av en beteendeförändring hos deltagarna. 

Deltagarna berättade i intervjuerna att den största förändringen de genomförde var att ändra 

sina kostvanor. Exempel på detta var att de handlade varor med mer hälsosamt 

näringsinnehåll i mataffären och tog mindre portioner mat på tallriken.  

Att förvärvad kunskap leder till insikt och handlingskraft stöds av tidigare forskning genom 

Kneck m.fl.,(2011) och Veg, (2006), som visade att välinformerade patienter med en positiv 

attityd till hälso- och sjukvården och till sin sjukdom, ledde till aktiva och beslutskraftiga 

patienter som tog ansvar för sin sjukdom. Det är viktigt att ge information och utbilda 

patienten om sin sjukdom och att göra patienten delaktig i den egna behandlingen (Kneck 

m.fl., 2011 & Veg, 2006). 

Det framkom att den gruppbaserade patientutbildningen bekräftade tidigare kunskaper och 

erfarenheter vad gällde en sund livsstil men också gav värdefull ny kunskap om exempelvis 

näringsinnehåll i maten och hur kroppen reagerar vid fysisk aktivitet. Tidigare studier 

framhöll betydelsen av att ta vara på deltagarnas tidigare kunskap och utifrån behovet av 

ytterligare kunskap utforma utbildningsprogram (García och Suárez, 1996; Atac m.fl., 2008). 

En studie (Atac m.fl., 2008), hade innan den gruppbaserade patientutbildningen startade, gjort 

ett inledande kunskapstest för att på så vis kunna utforma ett utbildningsprogram som passade 

deltagarna. Det hade varit värdefullt för utformningen av utbildningsprogrammet i 

föreliggande studie. Det visade sig nämligen att deltagarna hade svårt att förstå information 

om sin sjukdom där svåra medicinska termer användes. De uttryckte även att de ibland fick 

för mycket information samtidigt. Ett önskemål som framfördes var att få möjlighet att 

repetera det de lärt sig på gruppträffarna.  I en gruppbaserad utbildningsinsats är det viktigt att 

utbildaren kontinuerligt reflekterar och utvärderar deltagarnas kunskapsinhämtning samt hur 

de tillämpar kunskapen i vardagen. Att kontinuerligt utvärdera och reflektera över 

utbildningens inverkan på nödvändiga livsstilsförändringar, främjar utveckling av den 

gruppbaserade patientutbildningen.  

 

Resultatet visade att majoriteten av deltagarna hade en positiv upplevelse av att delta i 

gruppbaserad patientutbildning. De blev varse om att de inte var ensamma i sin sjukdom. De 

kände samhörighet och kamratskap som gav trygghet och som bidrog till ett öppet klimat i 

gruppen som i sin tur medförde att de stöttade och stärkte varandra i förändringsprocessen. 

Det skedde kunskapsöverföring mellan deltagarna, som av några uppfattades som en starkare 

sanning än faktakunskaper från professionen. Patientutbildningen i föreliggande studie bidrog 
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till att patienter med typ 2-diabetes stimulerade varandra till en förbättrad egenvård tack vare 

gruppdeltagarnas positiva inverkan på varandra i enlighet med tidigare forskning (Adolfsson 

m.fl. 2007; Adolfsson m.fl. 2008). Tryggheten och gemenskapen som deltagarna beskriver är 

av stort värde för att kunna interagera i grupp och för att framsteg mot en förbättrad egenvård 

ska kunna ske.  

Deltagarna i föreliggande studie hade inte sina anhöriga delaktiga i utbildningsprogrammet. 

Det är dock viktigt att ge en anhörig möjlighet att vara delaktiga i vården kring en person med 

typ 2-diabetes. Anhörigas delaktighet visades ge en positiv effekt i en studie av García och 

Suárez (1996). Genom att involvera anhöriga i utbildningen ökade deltagarnas 

självförtroende, självständighet och att de hade ett lägre behov av att besöka hälso- och 

sjukvården på grund av sin diabetes. De flesta händelser i vardagen, såsom måltider, resor och 

vid andra typer av sjukdomar, innebär att en person med typ 2-diabetes måste planera eller 

förbereda sig i förhållande till sin diabetes. Att ha en nära anhörig som är delaktig och 

förstående i sådana situationer, kan vara avgörande för hur personen med typ 2-diabetes 

agerar. En förstående anhörig gör vardagen enklare för den drabbade och är en betydelsefull 

partner i förändringsprocessen.  

Trots att ett av de viktigaste målen med egenvård är att förhindra senkomplikationer 

(Socialstyrelsen, 2010), var det endast en av deltagarna som nämnde något om detta vid 

intervjuerna. Kunskapen om senkomplikationer var förmedlad enligt utbildningsprogrammet, 

men det finns orsak att fundera över om de verkligen hade förstått kopplingen mellan sin 

sjukdom och risken att drabbas. Det viktigaste målet med förbättrad egenvård är att förhindra 

senkomplikationer vid diabetes, därför bör detta framföras tydligare i den gruppbaserade 

patientutbildningen. 

 

Resultatet visade att några av deltagarna hade bristande insikt om sjukdomen diabetes efter 

deltagande i gruppbaserad patientutbildning. De uttryckte det som att sjukdomen skulle 

eskalera och att det inte fanns något att göra åt sjukdomsförloppet. De mådde bra trots sin 

sjukdom och verkade inte vara motiverade till förändring av sina invanda beteenden. Några 

deltagare hade resignerat och uttryckte uppgivenhet. Det är viktigt att ha insikt och ta ansvar 

för sin sjukdom för att kunna genomgå en förändringsprocess mot bättre egenvård. Detta 

stöds av Ockleford m.fl., (2008) som beskrev att en person som tog avstånd från sin sjukdom 

och kände sig uppgiven, inte tog ansvar för sin sjukdom i så stor utsträckning som var 

önskvärd. 
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Hardcastle m.fl., (2007), menade att en person som hade sänkt motivation kan ha avstannat i 

förändringsprocessen. Det kan finnas en risk att de deltagare som uttryckte uppgivenhet hade 

stagnerat i sin förändringsprocess.  

Deltagarna beskrev att personliga egenskaper hade betydelse i den gruppbaserade 

patientutbildningen. Deltagarnas erfarenheter av sig själva och andra i grupp, var allt från 

ödmjukhet och finkänslighet till att vara dominant och ta för stor plats. Hög ambition till 

förändring kan leda till en känsla av stress, misslyckande och uppgivenhet, då deltagarna 

exempelvis faller för frestelser eller känner att de vill mer än de klara av. Man kan fråga sig 

varför några deltagare inte kände sig nöjda med de stora livsstilsförändringar som de redan 

gjort? Trots att de har upplevt positiva effekter av sina förändringar, såsom viktreduktion och 

minskat HbA1c, uttrycker några att de inte är riktigt nöjda. När är förändringsarbetet ”good 

enought”? För att ge deltagare i gruppbaserad patientutbildning möjlighet att känna att det de 

gör är tillräckligt, bör diabetessjuksköterskan kontinuerligt ge ”feed back” och bekräfta deras 

insatser. Det skulle skapa gynnsammare förutsättningar i förändringsprocessen för individer 

som drabbats av en kronisk sjukdom. Socialstyrelsen (2010) poängterar att ett mål med den 

gruppbaserade patientutbildningen är att integrera sjukdomen i vardagen och därmed öka 

patientens livskvalitet och känsla av självständighet. 

 

Metoddiskussion 

De åtta intervjuerna genomfördes tre månader efter att utbildningen fullföljts för att undersöka 

i vilken omfattning deltagarnas kunskaper var befäst. Då syftet var att undersöka upplevelser 

ansågs semistrukturerade intervjuer med kvalitativ innehållsanalys utgöra den bäst lämpade 

undersökningsmetoden. Lundmann & Graneheim, (2008) samt Kvale, (2009) betonar den 

kvalitativa forskningsintervjuns möjlighet att förstå och tolka deltagarnas upplevelser. Varje 

möte och situation är unik och tolkas förutsättningslöst med en strävan att få en 

helhetsförståelse av ämnet som studeras (Polit & Beck 2008). Den kvalitativa metoden har 

gett författarna möjlighet att presentera ett resultat som besvarar syfte och frågeställningar. 

 

En semistrukturerad intervjuguide tillämpades eftersom intentionen var att lyfta fram 

deltagarnas egna berättelser och erfarenheter kring upplevelsen av att delta i gruppbaserad 

patientutbildning. Semistrukturerade intervjuer gav möjlighet för deltagarna att beskriva sina 

upplevelser och författarna gavs möjlighet att ställa följdfrågor för att fördjupa materialet.  
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En svaghet i studien var att vi författare var ovana i intervjuteknik, men eftersom intervjuerna 

transkriberades varefter de genomfördes, blev eventuella brister i intervjuteknik tidigt 

uppmärksammade. Detta möjliggjorde korrigeringar av eventuella brister samt utveckling i 

intervjuteknik för att optimera den fortsatta datainsamlingen. Platsen för varje intervju var i 

lugn avskild miljö. Huruvida platsen för intervjun påverkade svaren i intervjuerna är svårt att 

bedöma men författarna upplevde att deltagarna kände sig bekväma genom att de själva fick 

välja mellan att intervjuas i hemmet eller på vårdcentralen. Ytterligare trygghet och förtroende 

skapades genom repetition av informationen om samtycke och anonymitet samt om syftet 

med studien innan intervjuerna genomfördes.  

 

Intervjuerna transkriberades vart eftersom de utfördes vilket medförde att analysförfarandet 

startade redan i ett tidigt skede. Det transkriberade materialet lästes av båda författarna för att 

skapa en helhetsbild av det huvudsakliga innehållet. Texten tolkades och bröts ner till 

meningsbärande enheter av båda författarna tillsammans. Samarbetet stärkte tillförlitligheten i 

resultatet. Det omfattande arbetet med tolkning och omarbetning av intervjumaterialet bidrog 

till nya litteratursökningar i äldre forskning om gruppbaserad patientutbildning. De 

meningsbärande enheterna kodades till subteman som fortlöpande stämdes av mot tolkningen 

av hela textmaterialet. Det var viktigt att alla subteman formulerades för att beskriva det 

underliggande budskapet som förmedlades av deltagarna. Skillnader och likheter i subtemana 

utgjorde grunden för de tre huvudtemana som bildades. De subteman som innehöll 

upplevelser som var ett sammanhang till positiv utveckling av egenvård bildade ett 

huvudtema. Detta huvudtema var enkelt att identifiera då författarna under analysprocessen 

hade en känsla av ett positivt underliggande budskap från deltagarna. Trots den positiva 

känslan fanns delar i texten som tolkades som hinder och svårigheter i förändringsprocessen. 

Dessa negativa aspekter var svårare att tolka då de inte yttrades lika tydligt hos deltagarna. 

Studiens giltighet stärktes genom citat ur intervjuerna i resultatet. 

 

Eftersom undersökningsgruppen i föreliggande studie hade tagit del av ett utbildningsprogram 

som skapats av diabetessjuksköterskan på den enskilda vårdcentralen, var det svårt att 

bedöma överförbarheten.  
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Slutsats 

Deltagarna upplevde den gruppbaserade patientutbildningen som positiv och berikande och 

som en betydelsefull del av var och ens förändringsprocess. Trots att processen startade vid 

diagnostillfället var det den gruppbaserade patientutbildningen som bidrog till ytterligare 

möjlighet till kunskapsinhämtning och tillämpning av kunskapen. Kunskapsutbytet mellan 

deltagarna och gemenskapen som fanns i gruppen ansågs vara de viktigaste beståndsdelarna. 

Hinder förekom som försvårade framsteg i egenvård. Negativa synpunkter angående 

gruppdeltagande och om utbildningen framfördes av deltagarna. Samtliga deltagare hade gjort 

positiva förändringar i sina levnadsvanor och framsteg i egenvård tack vare den 

gruppbaserade patientutbildningen. 

Projektets kliniska betydelse 

Socialstyrelsen (2010) menar att den gruppbaserade patientutbildningen ska utvärderas och 

följas upp kontinuerligt. Dessa utvärderingar ska ligga till grund för att främja fortsatt 

utveckling och ökad kunskap hos diabetessjuksköterskan som bedriver den gruppbaserade 

patientutbildningen. Eftersom tidigare forskning i huvudsak har fokuserat på mätning av 

effekt på HbA1c, är denna studie av betydelse då den utvärderar patientens upplevelse av att 

delta i gruppbaserad patientutbildning. Denna utvärdering av gruppbaserad patientutbildning 

kan tillsammans med andra utvärderingar ligga till grund för att utforma ett validerat 

utbildningsprogram för patienter typ 2-diabetiker med avsikt att förbättra egenvård och 

förhindra senkomplikationer.  

Förslag till vidare forskning 

Eftersom det idag finns begränsat med studier som beskriver patienters upplevelse av att delta 

i gruppbaserad patientutbildning bör fler studier med detta syfte genomföras. Patienters 

upplevelser bör ligga till grund för utformning av den gruppbaserade patientutbildningen. Att 

ta del av patienters upplevelser av utbildningen och deras upplevda behov av kunskap är 

viktigt och av stor betydelse för fortsatt utveckling.  
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Bilaga 1 

Utbildningsprogram – 6 gruppträffar. 

1. Presentation.  

Beskrivning av hur vi kommer att arbeta.  

Information av sjukdom, orsak och symtom av diabetessjuksköterska och 

distriktsläkare. 

 

2. Tema: Fysisk aktivitet.  

Blodsockerkontroll före och efter promenad som vi gör tillsammans.  

Information om egenkontroll av blodsockret samt hemläxa.  

Råd om aktiviteter 

 

3. Tema: Kostinformation.  

Besök i mataffär. 

 

4. Tema: Fotvård.  

Fotvårdsterapeuten demonstrerar och berättar hur ni ska sköta om era fötter. 

 

5. Tema: Senkomplikationer till diabetes. 

 

6. Uppföljningsträff efter 6 månader. 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 

Öppen inledande frågeställning: 

Vad har den gruppbaserade patientutbildningen inneburit för dig? 

Stödfrågor 

Berätta om vad ni fick lära er på gruppträffarna. 

På vilket sätt har det du lärt dig varit till nytta i vardagen? 

Vilka delar av gruppträffarna har du särskilt tagit till dig? 

Upplevde du att det var något du saknade vid gruppträffarna? 

Berätta hur du upplever din förmåga till egenvård efter att ha deltagit i den gruppbaserade 

patientutbildning. 

Stödfrågor 

Teknisk färdighet 

Krissituationer 

Glukoskontroll 

Har den gruppbaserade patientutbildningen inneburit några ändrade levnadsvanor för dig? 

Stödfrågor 

Kost 

Fysisk aktivitet 

 

Demografiska uppgifter – ingår ej i intervju 

Ålder i hela år? 

Kön? 

Civilstånd? Gift, sambo, ensamstående? 

Hur länge har du haft diabetes, räknat i hela månader? 

Vad har du för behandling? Kost, tabletter, insulin? 
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Bilaga 3 

Informationsbrev till verksamhetschef om studien 

Upplevelsen av gruppbaserad patientutbildning för patienter med typ 2-diabetes - en 

intervjustudie 

 

Vi som genomför studien är distriktssköterskestudenter vid Högskolan Dalarna och studien 

kommer att presenteras i form av en magisteruppsats i ämnet Vårdvetenskap. 

 

Studiens syfte är att beskriva upplevelser av den gruppbaserade patientutbildningen bland 

patienter med typ 2-diabetes. 

 

Det är viktigt att ta till vara patienternas beskrivningar och erfarenheter av den gruppbaserade 

patientutbildningen samt om och hur den har bidragit till ökad förmåga till egenvård och 

livsstilsförändring. 

 

Åtta personer med nydebuterad typ 2-diabetes och som har deltagit i gruppbaserad 

patientutbildning vid vårdcentralen under våren 2011 kommer att tillfrågas om deltagande i 

studien.  

 

Intervjuerna kommer att äga rum under v.35-36 i ett enskilt rum på vårdcentralen.  

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras så att ingen enskild person 

kommer att kunna identifieras. Deltagande i studien är frivilligt och informanterna kan när 

som helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering. Informanterna delger sitt 

informerade samtycke genom en påskrift i samband med intervjutillfället.  

Undersökningen ska granskas av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna vid dess 

sammanträde 24/5 2011.  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Eva Norberg, DSK-student, Högskolan Dalarna, v03evabr@du.se Mobil: 070-622 4154,  

Pia Eriksson, DSK-student, Högskolan Dalarna, h08piaer@du.se Mobil: 070-781 8628. 

Marie Elf, Högskolelektor/Handledare, Högskolan Dalarna, mel@du.se Tel: 023-77 84 77 

 

Härmed lämnar verksamhetschef vid vårdcentralen sitt godkännande för studien.  

 

 

Datum_________________________ 

 

____________________                             ___________________  

Underskrift                             Namnförtydligande                 
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Bilaga 4  

Informationsbrev angående en studie om gruppbaserad patientutbildning 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som handlar om patienter med typ 

2-diabetes och deras erfarenheter av gruppbaserad patientutbildning. Vi som genomför 

studien är distriktssköterskestudenter vid Högskolan Dalarna och studien kommer att 

presenteras i form av en magisteruppsats i ämnet Vårdvetenskap. 

 

Det är viktigt att patienter beskriver sina erfarenheter av gruppbaserad patientutbildning och 

vilken effekt den har haft på deras förmåga till egenvård samt levnadsvanor. Genom detta ges 

möjligheter till förbättring av utbildningen. 

 

Du tillfrågas om deltagande eftersom du har nydebuterad typ 2-diabetes och har deltagit i 

gruppbaserad patientutbildning under våren 2011. 

Vår förhoppning är att du kan förmedla din erfarenhet av att ha deltagit i gruppbaserad 

patientutbildning.  

 

Under förutsättning att vi får ditt samtycke, kommer vi att intervjua dig vid ett tillfälle på 

vårdcentralen eller i ditt hem under v.35-36. Tidpunkt för intervjun, som beräknas ta ca: 30 

minuter, bestäms i samråd mellan dig och oss. Intervjun kommer att spelas in med 

bandspelare och sedan skrivas ut i sin helhet för att analyseras. Allt material bearbetas av oss 

och kommer sedan att makuleras.  

 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt och presenteras så att ingen enskild person 

kommer att kunna identifieras. Ditt deltagande i studien är frivilligt. Du kan när som helst 

avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. Till detta brev medföljer en blankett som du 

fyller i om du är intresserad av att delta i studien, (grön blankett). Denna blankett skickar du 

med post tillbaka till oss i det bifogade frankerade och adresserade kuvertet senast 19 augusti. 

 

Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid Högskolan 

Dalarna vid dess sammanträde 24/5 2011 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

 

Eva Norberg, DSK-student, Högskolan Dalarna, v03evabr@du.se Mobil: 070-622 4154,  

Pia Eriksson, DSK-student, Högskolan Dalarna, h08piaer@du.se Mobil: 070-781 8628. 

Marie Elf, Högskolelektor/Handledare, Högskolan Dalarna, mel@du.se Tel: 023-77 84 00 

Falun 2011-06-20 

 

____________________        ___________________        _____________________ 

Eva Norberg         Pia Eriksson               Marie Elf 
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Bilaga 5 (grön blankett) 

Informerat samtycke angående en studie om gruppbaserad patientutbildning 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av en bifogad skriftlig information. 

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan närmare 

förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående studie: 

 

Datum:………………………………………………………………………………… 

 

Deltagarens 

underskrift:……………………………………………………………………………. 

 

 

 

Ytteligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  

Eva Norberg, DSK-student, Högskolan Dalarna, v03evabr@du.se Mobil: 070-622 4154,  

Pia Eriksson, DSK-student, Högskolan Dalarna, h08piaer@du.se Mobil: 070-781 8628. 

Marie Elf, Högskolelektor/Handledare, Högskolan Dalarna, mel@du.se Tel: 023-77 84 00 

Falun 2011-05- 

 

____________________        ___________________        _____________________ 

Eva Norberg         Pia Eriksson               Marie Elf 

 


