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Sammanfattning 

Introduktion: Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som påverkar personen i vardagen. 

Diabetesteamet sätter upp mål tillsammans med patienten om dennes behandling för att få en 

bra livskvalitet och motverka komplikationer. Diabetessjuksköterskan bör bland annat ha 

fördjupade kunskaper om det dagliga livet för personer med diabetes samt ha respekt för den 

enskilde individens val och livssituation. 

Syfte: Att beskriva hur personer med diabetes typ 1 upplever stödet från 

diabetessjuksköterskan. 

Metod: En kvalitativ innehållsanalys med en induktiv ansats har används. En sekundäranalys 

har gjorts där semistrukturerade intervjuer med 15 vuxna (>18 år) med diabetes typ 1 

inkluderats.  

Resultat: Resultatet sammanfattades med ett övergripande tema ”Att komma till 

mottagningen - upplevelsen av stödet i den vård som erbjuds” som handlar om hur personer 

upplever stödet från sin diabetessjuksköterska. Temat bestod av tre kategorier ”Tillgänglighet 

till diabetessjuksköterskan ”, ”Diabetessjuksköterskan - en källa till information och kunskap 

som kan behöva kompletteras med andra yrkesgrupper” och ”Ett ömsesidigt förtroende – 

patientens upplevelse av diabetessjuksköterskan som diskussionspartner och få stöd”. 

Konklusion: Resultatet visade att tillgängligheten till diabetessjuksköterskorna upplevdes 

god. Det var enkelt och lätt att ta kontakt. Diabetessjuksköterskorna upplevdes vara 

engagerade och ge ett bra stöd till patienterna. En bra dialog med diabetessjuksköterskan och 

engagemang från diabetessjuksköterskan nämndes som viktiga faktorer som gjorde att 

besöken kändes bra och betydelsefulla. Det framkom önskemål om ökad tillgänglighet och 

utökade möjligheter till hjälp från kuratorer, samt ett ökat fokus på hur personen mår. 

 

 

Nyckelord: Diabetessjuksköterska, diabetes typ 1, diabetesvård, stöd, upplevelser 

 

 
  



Abstract 

Introduction: Type 1 diabetes is a chronic disease that affects the individual in everyday life. 

The diabetes team sets the treatment goals together with the patient aiming for a good quality 

of life and to prevent complications. The diabetes nurse should include in-depth knowledge of 

the daily life of people with diabetes, and have respect for the individual's choices and life 

situation. 

Aim: To describe how people with type 1 diabetes experience the support from the diabetes 

nurse. 

Method: A qualitative content analysis with an inductive approach has been used. A 

secondary analysis including semi-structured interviews with 15 adults (> 18 years) with type 

1 diabetes was conducted. 

Result: The result was summarized with an overall theme "At the clinic - experience of the 

support offered" describes how people experience the support from their diabetes nurse. The 

theme constituted three categories "Access to the diabetes nurse", "The diabetes nurse - a 

source of information and knowledge that might need to be complemented with the support 

from other professionals" and,"Mutual trust - the patient's experience of the district nurse as a 

discussion partner and support". 

Conclusion: The results showed that the accessibility to diabetes nurses was experienced as 

good. It was simple and easy to make contact. The diabetes nurses were experienced to be 

engaged and provide good support to the patients. A good dialogue with the diabetes nurse 

and commitment from the diabetes nurse were mentioned as important factors that made the 

visits to be experienced as good and important. There were requests for greater access and 

expanded opportunities for help from counselors, as well as an increased focus on how the 

person is feeling. 

 

Keywords: Experiences, diabetic care, diabetes nurse, diabetes Type 1, support 
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Introduktion 
 

Diabetes mellitus typ 1 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för vad som förr kallade för sockersjuka (Alvarsson et 

al., 2013). Det finns olika typer av diabetes men de vanligaste sorterna är diabetes typ 1 och 2. 

År 2014 var den globala förekomsten av diabetes hos vuxna över 18 år nio procent. Om 

utvecklingen fortsätter kommer diabetes vara den sjunde största dödsorsaken år 2030 (World 

Health Organization [WHO], 2015). I Sverige beräknas omkring 390 000 – 400 000 personer 

ha diabetes, varav cirka 50 000 har diabetes typ 1 (Diabetesförbundet, 2014; Nationella 

diabetesregistret [NDR], 2015).  

 

Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. 

Kroppens immunsystem angriper de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på 

sikt leder till total insulinbrist. De första symtomen på diabetes kan komma plötsligt och visar 

sig ofta genom stora urinmängder, ökad törst, onormal trötthet och viktnedgång (Agard & 

Berne, 2009; WHO, 2015).  

 

Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom (Agard & Berne, 2009). Alla personer med typ 1 

diabetes behandlas med insulin. Eftersom insulinet förstörs i mag-tarmkanalen kan insulin 

inte ges i tablettform och tillförs istället med hjälp av subkutana injektioner eller insulinpump. 

HbA1c är ett blodprov som ger ett mått på hur blodsockerhalten har legat de senaste sex till 

åtta veckorna. Målvärdet är ett HbA1c på max 52 mmol/mol (a.a). Lind et al. (2014) påtalar i 

sin studie sambandet mellan HbA1c och risken för dödsfall bland vuxna med diabetes typ 1. 

Att ha diabetes typ 1 medför en ökad risk för en för tidig död, oavsett orsak. Personer med 

HbA1c på 53 mmol/mol till 61mmol/mol har en dubbelt så hög risk för död i jämförelse med 

den allmänna befolkningen. Med sämre glykemisk kontroll är risken fler gånger högre (a.a).  

 

Om blodsockret blir för lågt kan personer med diabetes drabbas av hypoglykemi. Detta kan 

till exempel inträffa vid för stort intag av insulin, för liten mängd mat eller efter fysisk 

aktivitet. Symtom på hypoglykemi kan vara darrningar, hungerkänslor, svettningar eller 

hjärtklappning. Om blodsockret blir mycket lågt kan personen bli medvetslös och även få 

kramper. Om blodsockret blir för högt kan personer med diabetes typ 1 drabbas av 

ketoacidos. Ketoacidos är ett allvarligt tillstånd som gör att frisättning av ketonkroppar, så 

kallade acetonkroppar gör att blodet blir surt (Agard & Berne, 2009). På sikt riskerar personer 
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med diabetes även att få skador på ögon, njurar och nerver i benen (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012; WHO, 2015).  

 

The Diabetes Control and Complications Trial (DCCT, 1993) är en omfattande studie som 

pågått från 1983 till och med 1993 och inkluderat 1441 personer med diabetes typ 1. 

Deltagarna delades slumpvis in i två olika grupper, en grupp med standardvård och en grupp 

som mer intensivt behandlat blodsocker. Studien visade på att genom att hålla 

blodsockernivån så nära normalnivå som möjligt minskar risken för och saktar ner 

utvecklingen av skador orsakade av diabetes på ögon med 76 %, nerver med 60 % och njurar 

50 %. Att erbjuda personer med diabetes typ 1 intensiv behandling av sitt blodsocker skulle 

öka kostnader för vården med det dubbla. Forskare menar dock att det skulle tjänas in i 

minskadade vårdkostnader på grund av senkomplikationer. Dessutom skulle livskvaliteten för 

dessa personer förbättras (a.a).  

 

Diabetesvården i Sverige 

Nationella riktlinjer har tagits fram av Socialstyrelsen (2015) gällande hur diabetesvården i 

Sverige ska bedrivas. Riktlinjerna ska bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används 

effektivt och fördelas efter behov. Målet är att bidra till att patienterna får en jämlik och god 

vård. Med god vård och omsorg menas att vården ska vara kunskapsbaserad, säker, 

individanpassad, effektiv och jämlik samt tillgänglig (a.a).  

 

Patienter med diabetes typ 1 kontrolleras och vårdas i regel via medicinmottagningar eller 

endokrinmottagningar på sjukhusen, medan patienter med diabetes typ 2 i första hand 

behandlas via vårdcentralerna (Socialstyrelsen, 2015). Diabetesvården har som mål att arbeta i 

team där olika yrkeskategorier ingår, bland annat läkare, diabetessjuksköterska och kurator. 

Diabetesteamet sätter upp mål tillsammans med patienten om dennes behandling för att få en 

bra livskvalitet och motverka komplikationer (Socialstyrelsen, 2015; Wikblad, 2012).  

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys har haft regeringens uppdrag att göra en samlad 

uppföljning av de nationella riktlinjernas effekter ur ett patientperspektiv. De har sett att det 

finns skillnader i kunskapsbaserad vård och omsorg i Sverige. Rekommendationerna når inte 

vårdpersonalen och patienterna i tillräcklig utsträckning utan tenderar att falla bort då det är 

många aktörer i vårdkedjan (Vårdanalys, 2015). I dagsläget finns 140 rekommendationer för 
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diabetesvården varav några centrala ämnen är levnadsvanor, patientutbildning, kontroll av 

glukosnivå samt förebyggande åtgärder mot diabeteskomplikationer (Socialstyrelsen, 2015). 

Förutom de övergripande nationella riktlinjerna finns vårdprogram samt lokala 

behandlingsriktlinjer (Wikblad, 2012). 

 

Nationella diabetesregistret (NDR, 2015) är ett kvalitetsregister där syftet är att vara ett stöd 

för förbättringsarbete och kvalitetsuppföljning i diabetesvården. Möjligheter finns att följa hur 

väl mottagningarna uppnår de nationella målen gällande metabol kontroll, blodtrycks- och 

blodfettsnivåer samt genomförda undersökningar. Här kan mottagningarna och landstingen 

också jämföras mot varandra. Inom varje landsting bör det finnas en kvalitetsansvarig 

sjuksköterska (KAS) som stöd till vårdpersonalen för användandet av registret (Eliasson & 

Gudbjörnsdottir, 2014; Gudbjörnsdottir, Cederholm, Nilsson & Eliasson, 2003; NDR, 2015; 

Socialstyrelsen, 2015).  

 

Sjuksköterskan i diabetesvården 

Grunden i distriktssköterskans arbete är möten med människor i olika åldrar och med 

varierande sjukdomstillstånd. Distriktssköterskan bör ha en bred kunskap och i kompetensen 

ingår att uppmuntra patienten till god hälsa genom ett hälsofrämjande synsätt 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Distriktssjuksköterskor bidrar även till ökad 

kunskap inom området diabetes genom att delta i olika forskningsprojekt. För att tillföra ny 

kunskap inom området diabetes och öka förståelsen för hur personer med diabetes hanterar att 

leva med sin sjukdom, är det värdefullt att distriktssjuksköterskor engagerar sig i forskning 

(Iversen, Graue, Leksell, Smide, Zoffman & Sigurdardottir, 2015).  Malmsten (2007) menar 

att det är viktigt att distriktssköterskor: gör det rätta, vilket innebär att välja rätt teknik enligt 

vetenskapliga teorier och juridik; ser det rätta - perceptiv förmåga för att göra rätt 

bedömningar; förstår det rätta - kognitiv förmåga till att kunna förstå behov samt ha förmåga 

till att ge kärleksfull vård och engagemang till patienten. Det är även av vikt att ha förmåga att 

avläsa situationer utifrån patientens behov och har förmåga att se det moraliskt goda vilket 

kan variera ifrån situation till situation (a.a). 

 

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård [SFSD] (2013) beskriver att det sedan år 

2013 finns en specialistvidareutbildning för diabetessjuksköterskor på 60 högskolepoäng, men 

fristående kurser kan även läsas för att fördjupa sig i området. I kompetensbeskrivningen för 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gudbj%C3%B6rnsdottir%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12663609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cederholm%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12663609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nilsson%20PM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12663609
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Eliasson%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12663609


4 
 

specialistsjuksköterska i diabetesvård har riktlinjer tagits fram för vilken kunskap 

diabetessjuksköterskan förväntas att ha. Diabetessjuksköterskan bör bland annat ha 

fördjupade kunskaper om det dagliga livet för personer med diabetes med respekt för den 

enskilde individens val och livssituation, vara förtrogen med den tekniska utvecklingen och 

betydelsen av sociala medier i egenvården, organisera och leda dagvårdsverksamhet och 

andra former av utbildningsinsatser (a.a). 

 

Distriktssköterskans arbete innefattar även International Council of Nurses (ICN, 2012) etiska 

kods fyra grundläggande ansvarsområden: att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att 

återställa hälsa samt att lindra lidande genom det handlingssätt och med de grundvärderingar 

som uttrycks i koden. ICN:s etiska kod är en vägledning i att handla i överensstämmelse med 

sociala värderingar och behov. Den är enbart meningsfull om den tillämpas på hälso- och 

sjukvårdens verksamhet i ett föränderligt samhälle (a.a). Ett flertal nationella lagar och 

föreskrifter styr distriktssköterskan arbete, exempelvis lagen om yrkesverksamhet inom hälso- 

och sjukvård, hälso- och sjukvårdslagen, socialtjänstlagen samt patientdatalagen. Patientens 

autonomi och integritet ska respekteras och ett etiskt förhållningssätt ska vara en självklarhet 

för distriktssköterskan (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). En distriktssköterska 

bör ha tillräcklig kunskap om vad den enskilde patienten behöver för att kunna erbjuda denne 

en personfokuserad och anpassad vård som maximerar välbefinnande och hälsa (Baid, 

Bartlett, Gilhooly, Illingworth & Winder, 2009). 

 

Uppgifter som kan ingå i arbetsuppgifterna med diabetespatienter är fotundersökning, 

synkontroller, hjälpmedel för administrering vid insulin och grupputbildning till patienterna. 

En annan uppgift kan vara att delegera insulinadministrering till annan 

personal/undersköterska. Viktigt att diabetessjuksköterskan är insatt i det medicinska gällande 

patientens behandling samt att ge patenten information om olika läkemedel och dennes 

inverkan på patienten. Diabetessjuksköterskan förväntas även vara uppdaterad gällande 

forskning och riktlinjer gällande diabetesvården i Sverige (Wikblad, 2012).  

 

För att personer med diabetes ska lyckas med sin egenvård har diabetessjuksköterskan en 

viktig uppgift i att bistå med stöd och utbildning. Stödet kan se olika ut men viktigt är att 

diabetessjuksköterskan skaffar sig en god uppfattning om hur den enskilda patientens 

förutsättningar att klara av den egna diabetesegenvården ser ut. För att ta reda på den 

enskildes förutsättningar bör en egenvårdsdiagnostik göras där information om patientens 
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bakgrund, kunskaper, färdigheter och attityder samlas in. Informationen bör samlas in genom 

ett vanligt samtal där man bland annat pratar om arbetsförhållanden, intressen, 

diabeteskunskap och hur patienten ser på sin diabetessjukdom. Det är viktigt att ta reda på vad 

patienten redan vet och vad hen vill veta för att sedan kunna anpassa stödet till den enskilde 

(Wikblad, 2012). 

 

Enligt Wikblad (2012) ska diabetessjuksköterskan vara en god lyssnare och ta till vara på det 

som sägs, men även det som inte sägs. Patienterna kan mycket om sin sjukdom och då är det 

viktigt att ta tillvara på det. Trygghet och att vara en del av ett teamarbete är en viktigt för att 

uppnå god vård. Att som diabetessjuksköterska ge patienterna goda förutsättningar för fysiskt 

och psykiskt välbefinnande är en del i arbetet. Diabetessjuksköterskan ska stödja och 

handleda personer som har diabetes så långt det är möjligt. De ska finnas där för att ge tips 

och trygghet när problem uppkommer. Ibland kan patienterna behöva träffa 

diabetessjuksköterskan oftare då kan vara av vikt att stämma av måendet (a.a). 

 

Relation mellan vårdare och patient 

Kirkevold och Zoffman (2007) har i sin studie valt att fokusera främst på interaktioner mellan 

sjuksköterskan och patienten, då de ansåg att sjuksköterskor bär huvudansvaret i ett 

diabetesteam för att hjälpa patienter att leva med sin diabetes. Syftet med studien var att 

utforska hur relationen mellan diabetessjuksköterska och patient kan påverka problemlösning 

i klinisk praxis. Resultaten påvisade olika typer av relationer. Dessa olika relationer avslöjade 

vilken typ av patient/vårdarrelation som fanns i klinisk praxis och skillnaderna mellan dem. 

De olika typerna av relationer skilde sig i omfattningen av problemlösning, roller som 

tilldelats patienten och de professionella, hur svåra känslor och olika synvinklar hanterades. 

Det i sin tur förklaras genom olika sätt att erkänna och utnyttja relationsförändringspotential, 

svåra känslor och olika synvinklar. Resultaten visade också att relationer kan ses som ramar 

som består av mer eller mindre medvetna val och förväntningar när det gäller svårigheter att 

leva med diabetes (a.a). 

 

Personens eget ansvar för egenvård 

För att uppnå bästa resultat av diabetesvården som erbjuds är det också viktigt att patienten 

själv tar ett stort eget ansvar för sin vård (Socialstyrelsen, 2015). Grunden i egenvården för 

personer med diabetes typ 1 att självständigt kunna mäta blodsocker, tolka svaret och vidta 
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relevanta åtgärder. Kunskap om kost, motion, alkohol, infektioner och stress är också en 

viktig del då dessa på olika sätt påverkar blodsockret (Diabetesförbundet, 2014; Agard & 

Berne, 2009). Rasmussen, Ward, Jenkins, King, och Dunning (2011) har i sin studie 

undersökt hur förmågan till egenvård påverkar unga vuxna med diabetes typ 1. Resultatet 

visade att hälso- och sjukvården i den vård som erbjuds måste vara flexibel, snabb och mer 

individanpassad för att nå goda hälsoresultat. Storni (2015) påtalar att det fanns svårigheter i 

vardagen för personer med typ 1 diabetes. De utvecklade därför olika sätt att hantera 

sjukdomen på. Sjukvården måste därför anpassa sig efter individen och utforma vården och 

hjälpmedlen efter individens behov. Bättre stöd för egenvårdsmetoder samt större 

patientinflytande ansågs vara framtiden inom vården för personer med typ 1 diabetes (a.a).  

 

Rankin, Heller och Lawton (2011) har intervjuat 30 personer med typ 1 diabetes och belyst 

orsaker till bristande egenvård. Bidragande orsaker till detta kunde bland annat bero på att ha 

blivit diagnostiserad i tidig ålder och att föräldrar tagit över ansvar och beslut. Detta gjorde 

för många att övergången till eget ansvar blev svår, och var också en förklaring till brist på 

eget engagemang. Även att byta från kliniken där de gått som barn eller ungdomar till vård för 

vuxna påtalades som en stor förändring. Det berättades av informanterna att de inte längre 

kände sig sedda på samma sätt och upplevde att ingen brydde eller tog sig tid på samma sätt 

som tidigare. Det påtalades även att det vanligare att personalen byttes ut inom vuxenvården 

och patienterna fick ofta berätta sin historia om och om igen för nya människor (a.a). 

 

Orems egenvårdsteori 

Enligt omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem är omvårdnadens mål att så långt det är möjligt 

hjälpa patienten till självständighet. Orems egenvårdsmodell är indelad i tre olika teorier: en 

teori om egenvård, en teori om egenvårsbrist och en om omvårdnadssystem. Tillsammans 

bildar dessa en teori om omvårdnad. Orem menar att inte undanhålla hjälp för människor som 

är i behov av vård men hon menar att människor i stort sett är kapabla till att tillgodose sina 

egna behov och endast i undantag behöver professionell hjälp (Orem, 2001). Kirkevold 

(2000) översätter Orems teori om egenvård som följande: ”Utförande av sådana aktiviteter 

som individen själv tar initiativ till och utför för sin egen skull i syfte att upprätthålla liv, hälsa 

och välbefinnande” (s.150). Omvårdnaden ska bestå i att dels förstärka patientens förmåga att 

utöva egenvård och dels att ta över nödvändiga egenvårdsaktiviteter som patienten inte klarar 

av att utföra (Orem, 2001). 
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Hälsa vid kronisk sjukdom 

Vår hälsa påverkas av vad som händer i omgivningen runt oss (Pellmer, Wramner & 

Wramner, 2012). Det har visat sig vara svårt att på ett enat sätt definiera hälsa då begreppet 

innebär olika saker för olika människor. Gemensamt är dock att hälsa är något som är viktigt 

för alla människor (Andersson & Eijlertsson, 2009). Hälsa är relaterad till hela människan och 

beror på upplevelser, välbefinnande, känsla av sammanhang eller upplevelse av mening. 

World Health Organization (WHO, 1948) definierar hälsa som ”Ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom eller 

krämpor”. Med humanistisk inriktning ses hälsa enligt Antonovsky (1993) som något mer än 

frånvaro av sjukdom. Den humanistiska inriktningen innefattar det holistiska synsättet där 

människan har möjlighet och förmåga att avgöra vad hälsa innebär för den egna personen. 

Antonovsky har ett salutogenetiskt synsätt och är ett exempel på hälsa ifrån ett holistiskt 

perspektiv. Den salutogenetiska modellen fokuserar på hälsans ursprung och människors olika 

förutsättningar att möta olika svårigheter som att drabbas av sjukdom. Kärnpunkten i detta 

formulerade Antonovsky som Känsla av sammanhang – KASAM (a.a). Personer med hög 

känsla av sammanhang har enligt Agard och Berne (2009) lättare att acceptera sin kroniska 

sjukdom. De har också mindre rädsla för komplikationer och upplever en högre livskvalitet 

(a.a). 

 

Problemformulering 

Personer med diabetes typ 1 lever med en kronisk sjukdom som på olika sätt påverkar deras 

vardag. Beroende på hur personens förutsättningar och liv ser ut hanterar alla sin sjukdom på 

olika sätt. Omvårdnadens mål är att så långt det är möjligt hjälpa patienten till självständighet. 

För att få ut det mesta av vården som erbjuds är det viktigt att patienten själv är engagerad och 

tar ett stort eget ansvar för sin vård. Sjukvården måste också bli bättre på att anpassa sig efter 

individen och utforma vården och hjälpmedlen efter individens behov. 

Diabetessjuksköterskan har en central roll i diabetesvården och ett stort ansvar för att hjälpa 

patienter att leva med sin diabetes. Därför anses det vara en relevant forskningsfråga att 

belysa hur personer med diabetes typ 1 upplever det stöd de får av diabetessjuksköterskan. 
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Syfte 

Att beskriva hur personer med diabetes typ 1 upplever stödet från diabetessjuksköterskan. 

 

Frågeställning 

 Hur uppfattar personer med diabetes typ 1 det stöd i form av bemötande, 

tillgänglighet, kunskap och trygghet som erbjuds från diabetessjuksköterskan? 

 

Metod 
 
Design 

I föreliggande studie har en kvalitativ metod med en induktiv ansats använts. Enligt Granskär 

och Höglund (2012) innebär kvalitativ metod att studera helheter, där det är viktigt att ta vara 

på teman och underkategorier. Inom kvalitativ forskning är uppfattningen att sanningen ligger 

i betraktarens ögon. Med induktiv ansats avses att förutsättningslöst tolka texter baserade på 

människors berättelser om sina upplevelser (a.a). Studien har genomförts som en 

sekundäranalys. Att göra en sekundäranalys innebär enligt Polit och Beck (2012) att använda 

redan insamlade data och på så sätt besvara nya frågeställningar (a.a). Data har hämtats från 

en tidigare studie vars mål var att utveckla en enkät som kan användas för insamling av 

patientrapporterat utfall i Nationella Diabetesregistret (NDR) (Svedbo Engström, Leksell, 

Johansson & Gudbjörnsdottir, opublicerat material). 

 

Undersökningsgrupp  

I den tidigare studien intervjuades totalt 29 personer med diabetes typ 1 och 2: 14 personer 

med typ 2 diabetes och 15 personer med diabetes typ 1. Till föreliggande studie inkluderades 

intervjuer genomförda med personer med diabetes typ 1. I den tidigare studien genomfördes 

ett strategiskt urval för att hitta lämpliga informanter. Strategiskt urval användes enligt 

Malterud (2009) då syftet med forskningen är att materialet ska kunna belysa den aktuella 

frågeställningen. Ett strategiskt urval med variationsbredd kan ge utökade möjligheter att 

beskriva fler nyanser av samma fenomen (a.a). En heterogen grupp av informanter 

eftersträvades. Inklusionskriterier var personer i åldern 18 år eller äldre med diabetes typ 1 

eller 2 sedan minst 5 år, boende i Sverige som kunde beskriva sin situation på svenska. 

Rekryteringen till den ursprungliga studien assisterades av diabetessjuksköterskor på 

primärvårdsenheter (n=4) samt sjukhusmottagningar (n=4). Två av dessa, en 

sjukhusmottagning och en vårdcentral belägna i Dalarna, kontaktades personligen av 
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forskaren. Med hjälp av en diabetessjuksköterska i egenskap av kvalitetsansvarig 

sjuksköterska gentemot Nationella Diabetesregistret (NDR) i Västra Götalandsregionen, 

kontaktades övriga enheter via mejl. Mejlet skickades ut till diabetessjuksköterskor på olika 

mottagningar inom Västra Götalandsregionen med information om studiens syfte. Fyra 

informanter kontaktades direkt av forskargruppen. Totalt delades 47 informationsbrev ut till 

potentiella deltagare. Sexton personer svarade inte genom att inte skicka in 

samtyckesformuläret. En person skickade in samtyckesformulär men gick sedan trots 

upprepade försök inte att komma i kontakt med. Ytterligare en person exkluderades då 

inklusionskriteriet gällande diabetesduration på minst fem år inte uppfylldes. 

Datainsamling och urval har på gått parallellt och övervakats i relation till heterogenitet. Efter 

att 25 personer intervjuats tillkom inget nytt. Dock önskades fler yngre personer (< 30år) till 

studien varpå forskargruppen för att nå aktuell målgrupp tog upp frågan vid en konferens för 

unga personer med diabetes samt kontaktade återigen diabetessjuksköterskorna på samtliga 

vårdenheter. Detta resulterade i ytterligare fyra deltagare till studien, två via klinik och två 

från konferensen.   

 

De personer med diabetes typ 1 som deltog i studien var 22 - 64 år och hade haft sin diagnos 

mellan 6 och 50 år, se Tabell 1. Deltagarna i studien hade regelbunden kontakt med 

diabetessjuksköterskan, minst en gång om året men ibland upp till fyra gånger. Alla hade 

också minst ett besök per år hos sin läkare. Kontakten med vården var på sjukhusets 

diabetesmottagning förutom en person som hade den på vårdcentral. 

 

Tabell 1. Egenskaper hos deltagare 

Egenskaper    Typ 1 diabetes (n=15) 

Män/kvinnor    6/9 

Ålder    Medel (SD) 45,8 (±15,6), Range: 22-64  

18-30    4 

31-40    1 

41-50    3 

51-60    3 

61-70    4 

>70    0 

Diabetesduration: år   Medel (SD) 22,2 (±13,4), Range: 6-50 

Insulininjektioner   8 

Insulinpump    7  

Sammanboende   10 

Ensamboende   4 

Boende med föräldrar   1 
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Datainsamlingsmetod 

De semistrukturerade intervjuerna genomfördes från slutet av 2012 fram till och med mitten 

av 2013. En intervjuguide användes som stöd. Vid vissa tillfällen har intervjuaren ställt 

följdfrågor för att förtydliga innehållet i intervjuerna. Exempel på följdfrågor kunde vara ”hur 

menar du”? ”hur tänker du”? eller ”varför är det så”? Intervjuguiden innehöll ett antal breda 

frågor med kompletterande punkter/stödfrågor rörande hur det är att leva med diabetes och 

hur sjukdomen påverkar det dagliga livet, stöd från vården, kontroll över blodsockret samt 

uppfattningar om den egna livskvaliteten, se Bilaga 1. Exempel på frågor från intervjuguiden 

som ställts till informanterna: 

 Berätta om en vanlig dag för dig (igår?) – från när du vaknar tills du går och lägger dig 

 Berätta om dina besök till diabetesvården. (Diabetessjuksköterska, läkare etc., Vad 

fungerar bra? Vad fungerar inte bra? Berätta vad du har för tankar när du går från 

besöken.) 

 Vad tycker du är viktigt för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt med 

diabetes? 

 

Två pilotintervjuer gjores och då de bedömdes bidra med användbar information inkluderades 

de i studien. Efter pilotintervjuerna gjordes några mindre ändringar i intervjuguiden. 

Huvudsakliga ändringar som gjordes var ordningsföljden på några frågor samt förtydligande 

av några frågor som visade sig vara svåra att förstå. Till exempel ändrades ordet följdsjukdom 

till någon skada eller sjukdom som du fått till följd av att du har diabetes. Bakgrundsdata 

samlades in vid intervjutillfällena samt hämtades från Nationella Diabetesregistret. När så 

varit nödvändigt har uppgifter kompletterats med hjälp av patientjournaler.  

 
Tillvägagångssätt 

De diabetessjuksköterskor som var intresserade av att hjälpa till med rekryteringen ombads ta 

kontakt med forskaren för vidare information om praktiska detaljer samt tydliggörande av 

inklusionskriterier. För att uppnå önskvärda inklusionskriterier där en blandning av 

män/kvinnor, ålder, utbildningsnivå/yrken och behandlingsmetoder representerades, hade 

diabetessjuksköterskan befogenhet att förmedla information om studien till lämpliga 

informanter för att passa satta kriterier. Missivbrev innehållande informationsbrev, kodade 

samtyckesformulär samt svarskuvert skickades till diabetessjuksköterskorna som sedan delade 

ut dessa i samband med bokade besök, alternativt skickade ut per brev till personer de trodde 
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kunde vara intresserade. Diabetessjuksköterskorna på respektive enheter vidarebefordrade 

sedan samtyckesformulären till forskaren och kontakt togs sedan av denne med de potentiella 

informanterna via telefon, där information upprepades och tid och plats för kommande 

intervju bestämdes. Platserna som intervjuerna skedde på var respektive mottagning som 

patienten var inskriven på. En intervju skedde på önskemål från informanten på ett universitet 

där personen var student. De två pilotintervjuerna genomfördes i informanternas hem. 

Anledningen till att tre intervjuer genomfördes på annan plats än på respektive mottagning var 

dels informantens eget önskemål samt lång resväg för informanten till mottagningen. 

Samtliga intervjuer genomfördes i ett enskilt rum. De intervjuer som inkluderades i denna 

studie varade mellan 70 och 120 minuter. I enlighet med Gillham (2008) spelades intervjuerna 

in och sedan transkriberades ordagrant till ett textdokument. Merparten av all transkriberingen 

genomfördes av en professionell sekreterare. I enlighet med Polit och Beck (2012) har 

forskaren för att säkerställa att hela intervjun transkriberats korrekt läst igenom samtligt 

transkriberat material.  

 

I enlighet med Polit och Beck (2012) har samtliga deltagare i studien innan de gett sitt 

samtycke att delta, fått både muntlig och skriftlig information om studiens syfte, sekretess, 

valfrihet att delta samt att de närsomhelst har möjlighet att avbryta sitt deltagande, se Bilaga 

2. Informanterna gav sedan sitt skriftliga samtycke till att delta i studien.  

 

Analys 

De inkluderade intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys med en induktiv 

ansats enligt Granskär och Höglunds (2012) beskrivning av analysprocesser där 

intervjupersonernas berättelser och upplevelser har tolkats förutsättningslöst. Fokus vid 

kvalitativ innehållsanalys är att identifiera skillnader och likheter i textinnehåll och på så sätt 

beskriva variationer (a.a). Enligt Danielson (2012) bör varje intervju läsas först individuellt av 

båda författarna därefter bearbetats gemensamt vilket har gjorts i denna studie.  

 

De transkriberade intervjuerna bestod av material mellan 83 och 35 sidor med ett medelvärde 

på 51 sidor. Analysenheterna delades först upp i olika domäner. Domänerna delar in 

enheterna i specifika områden och utgör en grov struktur efter intervjufrågorna. 

Meningsbärande delar identifierades ut och bildade så kallade meningsbärande enheter, se 

Tabell 2. Data som inte svarade på syftet uteslöts. Detta gjordes genom att skriva ut samtliga 
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intervjuer och färgmarkera den text som berörde frågeställning och syfte för studien. Detta 

gjordes enskilt. Efter understrykningarna gjorts kvarstod sammanlagt mellan 3-6 sidor med 

material från varje intervju. Båda författarna har sedan tillsammans granskat samtliga 

understrukna meningsbärande enheter. Om skillnader i understrykningar fanns diskuterades 

detta. Dessa meningsbärande enheter eftersträvades att hållas så korta som möjligt för att 

undvika att resultatet inte blev fragmenterat eller för stort och fick för många betydelser. 

Texten kortades sedan ner för att bli mer lätthanterlig samtidigt som det centrala innehållet 

bevarades, denna process kallas för kondensering. Därefter abstraherades den kondenserade 

texten, vilket innebär att lyfta innehållet till en högre logisk nivå, vilket gjordes genom att 

sätta kodade etiketter på meningsenheterna. Koder med liknade innehåll delades in i 

kategorier. Kategorier kan omfatta ett antal underkategorier. Underkategorier används för att 

samla ihop och sortera data för att sedan skapa och bygga upp kategorier.  

 

Tabell 2. Exempel på analysprocess 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Kategori 

Eh, eh ..så jag har ju en 

väldigt bra relation med 

dem 

[diabetessjuksköterskorna], 

så jag känner mig inte 

obekväm på så vis.. 

Vi har en bra 

relation, jag 

känner mig 

inte obekväm 

Bra 

relation, 

känner 

mig 

bekväm 

Bra relation Tillgänglighet 

till diabetes 

sjuksköterskan  

Så jag känner mig väldigt 

trygg och, och jag menar 

jag har fått mycket hjälp.. 

och så 

Jag känner 

mig väldigt 

trygg och fått 

mycket hjälp 

Trygghet, 

bra hjälp 

Trygghet Tillgänglighet 

till diabetes 

sjuksköterskan  

Jag åker dit någon gång i 

…i halvåret… eller vad 

säger man?... besiktigning. 

Jag åker dit 

någon gång i 

halvåret på 

besiktning. 

Det känns 

som en 

besiktning 

Besök på 

mottagningen 

Ett ömsesidigt 

förtroende – pa 

upplevelse av 

diabetes 

sjuksköterskan 

som 

diskussionspart

ner och stöd 
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Forskningsetiska överväganden 

Forskning som rör omvårdnad ska grundas på de etiska principer som finns beskrivna i 

Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter. Omvårdnadsforskning vägleds av 

fyra grundläggande principer. Dessa är: principen om autonomi, som i korthet handlar om att 

respektera den enskilda personens förmåga att utvecklas efter sina egna förutsättningar; 

principen om att göra gott, den forskning som bedrivs ska vara till potentiell nytta; principen 

om att inte skada, den forskning som bedrivs får inte skada de personer som ingår i studien; 

principen om rättvisa, alla individer ska behandlas lika (ICN, 2005).   

 

Helsingforsdeklarationen upprättades 1964. Den innefattar en samling etiska principer som 

har i syfte att vägleda forskning som innefattar människor. Medicinsk forskning ska främja 

och garantera respekten för de människor som innefattas av forskningen och skydda deras 

hälsa och rättigheter. Även om det primära syftet med medicinsk forskning är att generera ny 

kunskap, kan detta mål aldrig ha företräde framför rättigheter och intressen för enskilda 

försökspersoner (World Medical Association, 2015). Lagen om etikprövning av forskning 

som avser människor är en svensk lag. Syfte med lagen är att skydda den enskilde och 

respekten för människovärdet vid sådan forskning. Den innehåller också bestämmelser om 

samtycke till sådan forskning (SFS 2003:460). 

 

Intervjumaterialet avidentifierades. Enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) som innebär 

att alla identifieringsmöjligheter och de uppgifter som behandlats, inte längre går att koppla 

samman med en fysisk person. Studien som materialet till denna studie baserats på godkändes 

av den regionala etikprövningsnämnden i Göteborg, no. 565-12. Författarna till denna studie 

skrev på ett avtal gällande användande av forskningsdata i examensarbete. Detta avtal innebär 

att all data ska behandlas konfidentiellt och tillhör forskargruppen. Forskningsdata får heller 

ej användas i annat syfte än för detta examensarbete.   
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Resultat 

I analysen framkom ett övergripande tema och tre kategorier, se Tabell 3. Resultatet 

presenteras med hjälp av kategorier i löpande text, citat från deltagare har plockats ut och 

redovisas under respektive kategori. 

 

Tabell 3. Översikt över teman och kategorier 

 
Att komma till mottagningen – upplevelsen av stödet i den vård som 
erbjuds 

Tillgänglighet till diabetessjuksköterskan 

Att få komma till sin diabetessjuksköterska upplevdes som en trygghet. De flesta kände sig 

omhändertagna på mottagningen. Majoriteten upplevde även att de kunde ställa vilka frågor 

som helst utan att känna sig dumma och att personalen fanns där för att hjälpa till. Det ansågs 

betydelsefullt att diabetessjuksköterskan fanns där som ett stöd. De kände även att det fanns 

någon där som lyssnade på dem. 

 

Kvinna 58 år ”Så jag känner mig väldigt trygg och, och jag menar jag 

har fått mycket hjälp och så.” 

 

Informanterna upplevde att de hade god kontakt med sin diabetessjuksköterska och de kunde 

ringa så fort de hade någon fråga. De fick också svar på sina frågor på ett tillfredställande vis.  

 

Kvinna 22 år ”Jag har väldigt bra kontakt med mina sköterskor och 

det finns alltid någon som kan svara. Och om man ringer får man 

alltid svar liksom. Och om inte just den personen som svarar kan ge 

ett bra svar på frågan jag har, så är det alltid någon som ringer upp 

eller man försöker lösa det ihop” 

Tema Att komma till mottagningen - upplevelsen av stödet i den vård som erbjuds 

 

Kategori 

 

Tillgänglighet till 

diabetes 

sjuksköterskan 

Diabetessjuksköterskan - en 

källa till information och 

kunskap som kan behöva 

kompletteras med stöd från 

andra yrkesgrupper  
 

Ett ömsesidigt 

förtroende – patientens 

upplevelse av 

diabetessjuksköterskan 

som diskussionspartner 

och stöd 
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Det berättades att om informanter glömt att ta ordinerade prover inför besök så skickade 

diabetessjuksköterskan ett brev via posten som en påminnelse. Det upplevdes positivt. Några 

var nöjda med att bli kallade medan andra ville påverka antalet besök, och de fick också 

möjlighet att göra det. 

 

Kvinna 61 år ”Och det här besöket idag då, var egentligen ingenting 

som [diabetessjuksköterskan] tyckte vi behövde, utan det fick jag 

bestämma” 

 

Informanterna upplevde en god tillgänglighet mellan bokade besök och det framkom även att 

diabetessjuksköterskan uppmuntrade till att ta kontakt om behov fanns. Någon tyckte inte om 

att besvära diabetessjuksköterskan i onödan utan löste hellre sina problem själv i första hand.  

Det var också några som upplevde att det var svårt att komma fram på telefon eller att 

väntetiden var lång, detta kunde upplevas som en otrygghet. Ett par mottagningar saknade 

telefonsvarare vilket hade varit önskvärt. Att inte ha någon att kontakta efter telefontiden 

kunde kännas otryggt.  

 

Kvinna 64 år ”Och sen vet man inte riktigt. Ja, det är ju telefontider 

mellan åtta och nio. Det är vissa tider och det här var på 

eftermiddagen. Och jag tänkte, nej dom har väl inte någon där. Det är 

en otrygghet. Det är en otrygghet” 

 

Om informanterna pratade in på telefonsvarare eller mailat så fick de snabbt återkoppling. 

Flertalet påtalade att det aldrig var några problem vid till exempel receptförnyelse, detta 

ordnades alltid snabbt och smidigt.  

 

Man 59 år ”Behöver jag någonting, då mailar jag 

diabetessjuksköterskan och sen har jag det på en gång” 

 

Majoriteten var nöjda med antalet besök på mottagningen. Det påtalades dock att besöken 

gärna kunde ha varit fler. De tyckte även att det var enkelt att omboka besök eller boka in 

extra besök till diabetessjuksköterskan. Informanterna uttrycktes också oro över bemanningen 

på mottagningen. Oron kunde vara att deras diabetessjuksköterska även tjänstgjorde på andra 
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mottagningar vilket begränsade hennes tillgänglighet. Känslan hos de flesta var att de visste 

att om de blev sjuka, så de fick hjälp på sin mottagning.  

 

Man 24 år ”Att komma hit är alltid skönt. Det känns som om man 

kommer tillbaka till dom positiva möjligheter som faktiskt finns” 

 

Det upplevdes jobbigt och skapade otrygghet att byta diabetessjuksköterska upprepade 

gånger. Att vara igenkänd på mottagningen skapade trygghet. Att inte behöva dra sin historia 

om och om igen var något som värderades högt. 

 

Man 49 år ”Det är viktigt att de känner en och vet vilken jag är helt 

enkelt” 

 

Diabetessjuksköterskan – en källa till information och kunskap som kan 

behöva kompletteras med stöd från andra yrkesgrupper  

Diabetessjuksköterskan upplevdes som serviceinriktad och engagerad. Informanterna 

upplevde även att de hade ett förtroende för diabetessjuksköterskan samt att 

diabetessjuksköterska hade en hög kompetens. Informanterna berättade att de inte tvivlade på 

diabetessjuksköterskan. Om diabetessjuksköterskan inte hade svar på direkten togs svaret reda 

på till nästa gång som de sågs eller hördes.  

 

Kvinna 64 år ”Jag tycker det är fantastiskt att de som inte har 

sjukdomen kan sätta sig in i så mycket och veta så mycket. För det är 

en komplex sjukdom, det är det.” 

 

Efter samtal med diabetessjuksköterskan söktes och jämfördes den erhållna informationen 

med fakta från internet eller vänner. Det framkom i intervjuerna att ett samarbete mellan 

diabetessjuksköterska och annan personal som kurator, dietist och läkare är viktigt när det 

gäller att behandla personer med diabetes på rätt sätt. Det påtalades även från några 

informanter att det skulle vara ett bättre samarbete med andra enheter och fler remisser där 

emellan. Informanter påtalade att fokus borde ligga mer på måendet och att det inte skulle 

vara en kostnadsfråga att få den hjälp som önskades. Det framkom också önskemål om att 

diabetessjuksköterskan var mer utbildad inom psykologi, så att de kunde prata mer om det 
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psykiska måendet och inte bara det somatiska. Samtal med både diabetessjuksköterskan och 

kurator vid samma tillfälle upplevdes som något mycket positivt. Informanter kunde ställa 

frågor och fick svar av den personen som kunde frågan bäst istället för att 

diabetessjuksköterskan och kuratorn behövde förmedla frågeställningar mellan varandra efter 

besöket. Det framkom också att ett ökat samarbetade med kuratorer var önskvärt. Informanter 

ansåg att detta kunde bidra till att minska ångest och panikattacker kopplat till deras diabetes. 

Det önskades även utökad hjälp att hantera det psykiska måendet.   

 

Kvinna 22 år ”Jag hade velat ha mer stöd i att hitta en kurator eller 

terapeut för att diskutera diabetes och hur det påverkar mig och att 

jag hade mycket ångest och fick panikångestattacker” 

 

Det framkom att det önskades fler påminnelser om hur informanterna skulle hanterar sin 

diabetes i olika situationer som till exempel vid influensa. Ofta hade de fått bra råd men det 

var så länge sedan att det glömts bort. Det upplevdes viktigt att diabetessjuksköterskan inte 

förutsatte att patienten kunde sin diabetes bara för att personen haft sjukdomen i många år. 

Samtal kring alkohol missades vilket ledde till känslan om att ingen brydde sig. Önskemål 

fanns om att i ett tidigare skede få lära sig hur man kan hantera alkohol och blodsocker. Det 

önskades mer information om nyheter inom diabetesvården samt upprepad information om 

saker som inte hände så ofta, som till exempel hur man hanterar diabetes vid en magsjuka. 

Fler verktyg, tydliga och konkreta råd efterfrågades också. Det efterfrågades konkret och 

skriftlig information om diabetes. 

 

Kvinna 62 år ”Jag tror jag skulle behöva ha ett papper konkret där 

det står att, det här och det här är bra för dig, så som vi har pratat 

om. Och det här och det här ska du utesluta helt och hållet.” 

 

Ett ömsesidigt förtroende – patientens upplevelse av diabetessjuksköterskan 

som diskussionspartner och stöd 

Majoriteten tyckte samtalet mellan diabetessjuksköterskan och patient var bra. 

Diabetessjuksköterskan tog sig för det mesta tid och förklarade saker och ting. Hen lyssnade 

även på patientens oro och frågor som kunde komma upp. Det framkom även svårigheter att 

kommunicera med diabetessjuksköterskan, informanten upplevde att de inte var på samma 
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nivå i diskussionen. Att komma till diabetessjuksköterskan beskrevs som att träffa en vän och 

att de inte kände sig som patienter. Informanterna upplevde att besöken var värdefulla och var 

mycket nöjda med bemötandet de fick på sin mottagning. 

 

Man 49 år ”Patient var jag ju absolut, men jag kände mig inte som 

patient.” 

 

De flesta upplevde att diabetessjuksköterskan var positiv och glad och gav ett trevligt 

bemötande. En bra dialog och engagemang från diabetessjuksköterskan nämndes som viktiga 

faktorer som gjorde att besöken kändes bra och betydelsefulla. Det påpekades att det var av 

vikt att ha ett ömsesidigt förtroende samt att kunna lita på sin diabetessjuksköterska. Det 

påtalades även att ett ömsesidigt förtroende gör att informanten vågar öppna sig och prata om 

känsliga frågor. Det berättades att diabetessjuksköterskan var lätt att prata med och var 

flexibel. Att personkemin mellan diabetessjuksköterskan och dem själva stämde nämndes 

också som en viktig del. 

 

Man 24 år ”Dom lyssnar alltid och jag känner att jag har deras fulla 

uppmärksamhet.” 

 

När en bra relation mellan patienten och diabetessjuksköterskan fanns upplevde 

informanterna att de kunde ta kritik eller nya råd utan att känna sig dömda. 

Diabetessjuksköterskan upplevdes ha förståelse för att diabetes är en komplex sjukdom och 

att det är mycket att hålla reda på som patient. Diabetessjuksköterskan upplevdes lyhörd och 

såg möjligheterna istället för att komma med pekpinnar eller kränkande kommentarer. Om till 

exempel ett provsvar inte var helt bra, upplevdes diabetessjuksköterskan som ett bra stöd.  

 

Kvinna 61 år ”Hon peppar istället då. Så till nästa gång… då blir det 

bättre och så man känner… jag känner att jag har stöttning från 

dom.” 

 

Att få vara med och bestämma över sin egen vård upplevdes som något positivt. 

Diabetessjuksköterskan upplevdes även som ett gott stöd gällande dosjusteringar av insulin. 

Det framkom även att informanterna fick eget ansvar att styra över vilken insulindos de skulle 

använda sig av och hur de skulle sköta sin diabetes, men gärna genom en diskussion. Många 
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informanter upplevde även att diabetessjuksköterskan var duktig på att peppa och uppmuntra 

till att prova nya saker. Diabetessjuksköterskan upplevdes komma med mycket bra idéer om 

förbättringar. Kolhydraträkning, motion och kost var några områden som 

diabetessjuksköterskan ansågs komma med mycket bra tips och råd om. Det upplevdes vara 

en god hjälp i det vardagliga livet.  

 

Man 63 år ”Ja, men det får jag ju, tips om hur jag ska motionera och 

allt det här. Jag har fått mycket bra tips av [diabetessjuksköterskan]… 

jag är lite dålig på att följa alla tips jag får”.  

 

Möjligheten att samtala kring det som är viktigt i nuet men samtidigt prata om eventuella 

komplikationer framkom som ett önskemål och diskussionen upplevdes som en del i 

behandlingen. Diabetessjuksköterskan behövde inte alltid ha svar på frågorna utan kunna 

diskutera vad som var bäst, för att senare tillsammans komma fram till ett svar.  

 

Kvinna 22 år ” Ja, och kanske komma fram till fler svar. Alltså det 

behöver inte alltid vara ett svar. Eller det behöver inte vara ett svar 

överhuvudtaget. Det… men kan vara den där diskussionen om att, så 

här ja men nu händer det här i mitt liv och få någon slags… 

bekräftelse på att, ja men då kanske det påverkar din diabetes.” 

 

Informanterna önskade att diabetessjuksköterskan såg patienten och dennes behov, inte bara 

sjukdomen diabetes. Det nämndes även att vården var mer fokuserad på siffror och värden än 

hur personen verkligen mådde. Det önskades att vården fokuserade mer på måendet än på 

siffran på papperet och att vården var mer individanpassad. De flesta informanter ville veta 

hur de låg till i sina resultat efter provtagningar, men sedan även få möjlighet diskutera det de 

själva tyckte var viktigt. Det påtalades även från informanter att de önskade att få mer 

guidning och styrning i sin behandling men samtidigt frihet att prova själva. Det framkom 

även åsikter om att diabetessjuksköterskan lyssnade men att hjälpen inte var tillräcklig. 

Provtagningarna upplevdes som viktiga men att ha någon att prata med och som tog sig tid 

och brydde sig upplevdes viktigare. Besöken kunde också liknas som vid en besiktning.  

 

Man 49 år ”Jag åker dit nån gång i halvåret på undersökning… eller 

vad säger man? ... Besiktning” 
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Nästintill alla var uteslutande positiva till besöken på mottagningen. Besöken beskrevs som 

inspirerande och upplyftande. Några påtalade att besöken också var som en påminnelse och 

de fick lust att ta tag i saker igen efter besöket.  

 

Man 24 år ”Diabetessjuksköterskan på diabetesmottagningen är 

inspirerande och upplyftande… man kommer hit och blir inspirerad 

och har lust att ta itu med saker igen” 

 
Diskussion 
 

Sammanfattning av huvudresultaten 

Syftet med studien var att beskriva hur personer med diabetes typ 1 upplever stödet från 

diabetessjuksköterskan. Informanterna ansåg att tillgängligheten till diabetessjuksköterskorna 

var god. Diabetessjuksköterskorna upplevdes vara engagerade och ge ett bra stöd till 

patienterna. En bra dialog med diabetessjuksköterskan och engagemang från 

diabetessjuksköterskan nämndes som viktiga faktorer som gjorde att besöken kändes bra och 

betydelsefulla. Det framkom önskemål om ökad tillgänglighet och utökade möjligheter till 

hjälp från kuratorer. I resultatet framkom det ett övergripande tema ”Att komma till 

mottagningen - upplevelsen av stödet i den vård som erbjuds” som handlar om hur patienter 

upplever stödet från sin diabetesmottagning. Temat bestod av tre kategorier, ”Tillgänglighet 

till diabetessjuksköterskan”, ”Diabetessjuksköterskan - en källa till information och kunskap 

som kan behöva kompletteras med andra yrkesgrupper” och ”Ett ömsesidigt förtroende – 

patientens upplevelse av diabetessjuksköterskan som diskussionspartner och stöd” 

 

Resultatdiskussion  

I studien skriven av Ahola och Groop (2013) visar det sig att om hälso- och sjukvården har en 

god tillgänglighet påverkar det patienter med sjukdomen diabetes att ta bättre hand om sin 

sjukdom. Resultatet i föreliggande studie visade att majoriteten var nöjda med antalet besök 

på mottagningen. Det påtalades dock också att besöken gärna kunde varit fler. Det uttrycktes 

också oro över bemanningen på mottagningen. Oron kunde vara att deras 

diabetessjuksköterska även tjänstgjorde på andra mottagningar vilket begränsade 

tillgängligheten.  

 



21 
 

Ahola och Groop (2013) menar vidare att patienternas förmåga att ta hand om sin diabetes 

försämrades av bristfällig kommunikation mellan vårdgivare och patient. Grunderna till en 

god behandling är att ha en öppen dialog, förmåga att lyssna, ge den tid patienten behöver och 

ge en god information (a.a). Enligt Rasmussen et al. (2011) var grunden empati, förståelse och 

respekt för en god behandling. Resultatet i föreliggande studie visade att känslan hos de flesta 

var att de visste att om de blev sjuka, så de fick hjälp på sin mottagning. De kände även att det 

fanns någon där som lyssnade på dem. Om informanterna hade en fråga kunde de höra av sig 

till sin diabetessjuksköterska via mail eller telefon och de kunde ställa vilka frågor som helst 

utan att känna sig dumma. De flesta upplevde en trygghet och blev omhändertagna på sin 

mottagning.  

 

I resultatet visade det sig att informanterna ansåg att diabetessjuksköterskan var kompetent, 

serviceinriktad och engagerad. De tvivlade inte på informationen som diabetessjuksköterskan 

gav utan kände ett stort förtroende. I likhet med vår studie ansåg patienterna i en studie av 

Hörnsten, Lundman, Selstam och Sandström (2005) att det var viktigt att få träffa en 

kompetent diabetessköterska som hade kunskap och erfarenheter omkring sjukdomen. Detta 

menar även Ho, Berggren och Dahlborg-Lyckhage (2010), som i sin studie påvisade att 

patienter med diabetes typ 1 ansåg att diabetessjuksköterskan var kompetent och ofta var 

uppdaterad med den senaste informationen. Här framkom även att patienter ibland valde att 

inhämta information från andra källor än diabetessjuksköterskan (a.a). Det framkom även i 

vårt resultat att informationen från diabetessjuksköterskan ibland jämfördes med andra 

informationskällor till exempel internet eller bekanta. Det behöver dock inte vara negativt att 

patienter vänder sig till internet för information (Ho et al., 2010). Liknade resultat visades 

även av Stevenson, Kerr, Murray och Nazareth (2007) som menar att om patienter själv söker 

information på exempelvis internet så kan detta öka patienternas engagemang för sin hälsa.  

 

Informanterna ansåg det värdefullt att samtala kring det som är viktigt i nuet, men att 

samtidigt få möjlighet att prata om eventuella komplikationer framkom som ett önskemål. 

Själva diskussionen upplevdes som en del i behandlingen. Diabetessjuksköterskan behövde 

inte alltid ha svar på frågorna utan det var diskussionen som var viktig, för att senare 

tillsammans komma fram till ett svar. Detta betonades även av Adolfsson, Starrin, Smide och 

Wikblad (2008) som har kritiserat den traditionella undervisningen som ges till patienterna på 

då den bygger mestadels på envägs-kommunikation. Den här typen av envägs-information 

visade sig också mindre effektiv då den resulterar i begränsad förståelse och mindre 
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motivation att göra livsstilsförändringar (Adolfsson et al., 2008; Stone, Farooqi, Khunti, 

Pancholi & Pound 2005). Författarna till föreliggande studie anser att komma med pekpinnar 

och förebråelse sällan har god effekt. Patienterna kan då känna sig skyldiga och detta kan 

eventuellt leda till sämre compliance och kanske att patienten uteblir från besök. 

Informanterna i vår studie uppskattade att diabetessjuksköterskan inte kritiserade exempelvis 

dåliga provresultat utan peppade istället och kom med tips och råd som gjorde att patienterna 

kände sig manade att åter ta i itu med saker när de gick ifrån besöken. 

 

Stone et al. (2005) betonar att information om diabetes bör förmedlas och skrivas på ett 

begripligt och lättförståeligt sätt. Vidare menar Rankin et al. (2011) att informationen skulle 

vara relevant utifrån deras egen situation och behov (a.a). Det överensstämmer med vårt 

resultat där skriftliga och mer konkreta och tydliga råd var något som informanterna 

efterfrågade. Informanterna efterfrågade även påminnelser i hur vissa situationer bör hanteras, 

de hade ofta fått bra råd men det var längesedan och upprepad information efterfrågades. 

 

I en studie där 111 personer med diabetes typ 1 deltagit om depression och oro, visade 

resultaten att drygt en tredjedel av de tillfrågade rapporterat att de drabbats av någon form av 

oro eller ångest till följd av sin diabetes. Knappt 15 % rapporterade att de drabbats av en 

depression kopplat till sin diabetessjukdom. Ett svagt samband kunde även ses mellan 

diabetesduration och att drabbas av depression, oro eller ångest (Gask, MacDonald & Bower, 

2011; Ruddock, Fosbury, Smith, Meadows & Crown, 2010). Roy och Lloyd (2012) påvisade i 

sin studie att depression var tre gånger så vanligt hos personer med diabetes typ 1 än hos 

andra. I resultatet av vår studie påtalades att det var önskvärt att diabetessjuksköterskan 

pratade mer om det psykiska måendet och önskemål fanns även att diabetessjuksköterskan var 

mer utbildad i psykologi. Mer hjälp önskades överlag med att hantera det psykiska måendet 

och även att det fanns ett bättre samarbete med andra yrkesgrupper som kuratorer och 

terapeuter. Men även att få träffa sin diabetessjuksköterska och en kurator samtidigt framkom 

som önskvärt. I en studie av Stiffler, Cullen & Gaye (2014) påtalar även att 

diabetessjuksköterskan önskades kunna ge ett bättre emotionellt stöd (a.a). Forlani et al. 

(2011) menar att ett ökat fokus på psykologiska aspekter inte bara leder till ett förbättrat 

välbefinnande och minskad oro och ångest hos personer med diabetes typ 1 utan även till 

förbättrad compliance och sänkt HbA1c.  
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Tidigare studie visade på att patienter klagat på att diabetessjuksköterskan inte haft tillräckligt 

med tid eller inte tagit sig tid att lyssna på patienterna (Shiu & Wong, 2002). Informanterna i 

vår studie ansåg dock att diabetessjuksköterskan ofta tog sig tid att lyssna och förklara. Vårt 

resultat visade även att besöken kändes värdefulla och informanterna kände sig nöjda med 

bemötandet de fick på mottagningen. Stuckey och Tisdell (2010) rapporterar från sin studie 

att diabetessjuksköterskorna önskade att de hade mer tid till varje patient och trodde att ta sig 

tid att lyssna på patienten var en nyckelstrategi för att lyckas i vården runt patienten. 

 

Koltveit, Hope, Zoffman och Gjengedal (2014) påvisar att en positiv relation och bra kontakt 

med sin diabetessköterska var viktigt för att klara att genomföra livsstilsförändringar. Det 

upplevdes positivt att få beröm och uppmuntran vid varje besök hos diabetessköterskan även 

om det hade varit svårt att leva efter den planen som de hade kommit överens om. 

Uppmuntran som patienterna fick gjorde att de efter besöket fick både ny lust och det kändes 

lättare att börja ta tag i nödvändiga förändringar i livsstilen så som kost och motion (a.a). 

Detta påtalades även i vårt resultat där majoriteten av informanterna var positiva till besöken 

och informanterna ansåg att diabetessjuksköterskan fokuserade på en lösning om förändringar 

behövde göras. Besöken beskrevs som inspirerande och upplyftande vilket gjorde att 

informanterna fick lust att ta tag i saker igen. Informanterna upplevde även att de fick stöd 

trots att provsvaren inte var bra, de kände sig inte kritiserade av diabetessjuksköterskan. 

Enligt Ahola et al. (2013) är god egenvård nödvändigt för att öka livskvaliteten hos patienter 

med diabetes typ 1 och även en mycket viktig faktor för att förhindra komplikationer. Enligt 

en kunskapsöversikt från Statens Beredning för Medicinsk och Social Utvärdering (SBU, 

2013) är diabetessjuksköterskan som ansvarar för att utbilda patienten så personen själv kan ta 

kontrollen över sin egenvård. 

 

Ekman et al. (2011) belyser vikten av att lära känna personen bakom patienten. De tar också 

upp i studien att vården fokuserar på att diagnostisera, bota och behandla. Att använda sig av 

personcentrerad vård är fokus mer på att se patienten bakom sjukdomen och inte endast 

sjukdomen (a.a). Personer med diabetes typ 1 beskrev i studier Due-Christensen, Borrild & 

Larsen 2006; Stuckey & Tisdell (2010) betydelsen av att bemötas av förstående 

sjukvårdspersonal, något som var en grundsten i en god relation (a.a). Det framkom i vår 

studie att informanterna ansåg att diabetessjuksköterskan var lyhörd och hade förståelse för att 

det är svårt att leva med diabetes. Diabetessjuksköterskan såg möjligheter istället för att 

komma med pekpinnar och kränkande kommentarer. Om provsvar inte var bra fick 
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informanterna istället stöd. I en studie av Stiffler, Cullen och Gaye (2014) framkom att 

patienter med diabetes typ 1 ibland upplevde att diabetessjuksköterskan var dömande och 

hade bristande förståelse för patienterna.  

 

I vår studie framkom även att vården ibland uppfattades vara så fokuserad på siffror snarare 

än hur patienten egentligen mår. Det önskades att vården fokuserade mer på måendet än på 

siffran på papperet. De flesta informanter var intresserade av sina provresultat men ville även 

diskutera det som de tyckte var viktigt. Diabetessjuksköterskorna menade i studien av Stuckey 

et al. (2015) att behandlingen av den psykologiska aspekten är grundläggande. Det handlade 

om att behandla patienten som en helhet, och inte bara att hantera deras diabetes (a.a). Från 

tidigare forskning vet man att det är endast en bråkdel av informationen som ges som 

patienten tar till sig. Av given information uppfattas en del inte alls, en del glöms bort och en 

del information misstolkas (Sandberg et al., 2009). I en studie av Stuckey et al. (2015) har 

bland annat diabetessjuksköterskor intervjuats om hur de upplever att vårda patienter med 

diabetes. De rapporterade vikten av att lyssna på behoven hos patienten och verkligen fråga, 

så att människor har möjlighet att prata och förstå förklaringar och information som ges (a.a).  

 
Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte att beskriva hur personer med diabetes typ 1 upplever stödet från 

diabetessjuksköterskan, ansågs en kvalitativ metod med induktiv ansats mest lämplig. 

Kvalitativ metod används för att skapa sig en fördjupad förståelse för något som upplevs 

(Granskär & Höglund, 2012). Informanternas egna berättelser och beskrivningar blir grunden 

för analys och tolkning (Henricson, 2012). Enskilda citat är inte resultatet utan en enskild 

informants beskrivning. I kvalitativ metod är det av vikt att teman och kategorier som är 

relevanta för resultatet tas tillvara (Granskär & Höglund, 2012). Resultatets trovärdighet 

påverkas också av hur väl kategorier och teman täcker insamlad data (Graneheim och 

Lundman, 2003). Teman och kategorier har tagits tillvara och diskuterats av författarna 

sinsemellan. Att båda författarna och även handledaren har stor kännedom om materialet 

anses stärka resultatets trovärdighet då allt text som anses täcka syftet har plockats ut. 

Författarna anser att all data innefattas under tema och kategorier. För att stärka 

trovärdigheten har båda författarna både enskilt och gemensamt läst samtliga intervjuer och 

sedan jämfört de meningsbärande enheter som plockats ut med varandra. För att stärka 

resultatet ytterligare har citat med spridning från olika informanter valts ut och redovisades i 
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resultatet. Enligt Graneheim och Lundman (2003) kan ett sätt vara att stärka trovärdigheten är 

att redovisa representativa citat från den transkriberade texten.  

 

Studien genomfördes som en sekundäranalys. Enligt Polit och Beck (2012) är fördelen med 

att använda sig av redan befintlig data, i form av en sekundäranalys, att det spar kostsam tid i 

att samla in material. En annan fördel är att redan befintlig data används och tas tillvara för att 

studera vidare frågeställningar. Nackdelar med denna analysmetod kan vara att befintlig data 

anses bristfällig på ett eller flera sätt och att sannolikheten är stor att tankar som: om de bara 

hade frågat om det här eller att frågor om ett särskilt ämne hade önskats (a.a). Enligt Bryman 

(2011) är en annan negativ aspekt i att använda sig av redan färdiga intervjuer är att det tar 

lång tid att sätta sig in i någon annans material, det kan även medföra svårigheter vid tolkning 

av materialet (a.a). Enligt Kvale och Brinkman (2014) kan det även vara en fördel att själv 

inte genomföra intervjuerna då det ibland kan finns svårigheter i att hålla en professionell 

distans och det finns risk att komma för nära inpå informanten, vilket kan påverka resultatet 

negativt (a.a). I materialet som analyserades anser författarna dock att frågeställningarna täcks 

in på ett tillfredställande sätt. Däremot önskas ibland att svaren från informanterna hade varit 

lite utförligare. När författarna läste intervjuerna önskades ibland att följdfrågor kunnat ställas 

för att förtydliga vissa svar från informanterna.  

 

För att nå önskad målgrupp tillfrågades en heterogen grupp informanter att delta i studien. Att 

välja den lämpligaste metoden för datainsamling samt mängden data är viktigt för att uppnå 

trovärdighet (Polit & Beck, 2012). Med ett strategiskt urval är målsättningen enligt Malterud 

(2009) att det insamlade materialet ska belysa den problemställning som satts upp. Deltagare i 

olika åldrar, med olika social bakgrund och olika erfarenheter deltog i studien. Att välja 

deltagare till studien med olika erfarenheter ökar möjligheterna att finna svar på 

forskningsfrågan från olika aspekter. Granskär och Höglund (2012) menar att om 

informanterna är av båda könen, olika åldrar och observatörerna har varierande perspektiv kan 

det bidra till en rikare variation av olika fenomen i studien (a.a). Alternativt skulle ett 

bekvämlighetsurval kunnat göras istället vilket kan anses tidseffektivt. Dock hade ett 

bekvämlighetsurval troligtvis inte gett samma variation av fenomenet (Polit & Beck, 2012). Å 

andra sidan beskriver Henricson (2013) att i strategiskt urval kan intervjuer och 

analysprocessen med fördel ske parallellt för att få jämn fördelning av önskade informanter.  
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Urvalets storlek kan påverka resultatets trovärdighet. Det är viktigare att hitta färre antal 

personer som kan beskriva ett fenomen, än att inkludera många personer som inte har samma 

rika erfarenhet. Både för få eller för många deltagare kan ge problem i analysarbetet men även 

i presentationen av resultatet. Ett för lågt antal deltagare kan påverka överförbarheten 

(Henricson, 2012). Den mängd data som är nödvändig för att kunna besvara studiens 

frågeställning på ett trovärdigt sätt kan variera beroende på komplexiteten av fenomenen 

under studien samt datakvaliteten (Graneheim & Lundman 2003). Till denna studie 

inkluderades 15 informanter, det vill säga samtliga informanter med diagnosen diabetes typ 1 

från den ursprungliga studien. Analysmaterialet ansågs tillräckligt för att uppnå syftet med 

studien.  

 

Rekryteringen till den ursprungliga studien assisterades av diabetessjuksköterskor på 

primärvårdsenheter samt sjukhusmottagningar. Diabetessjuksköterskorna har själva valt ut 

vilka informanter som tillfrågats om deltagande i studien med hjälp av inklusionskriterier. Det 

kan inte uteslutas att relationen mellan diabetessjuksköterska och patienten har påverkat 

urvalet och på så sätt påverkat studiens trovärdighet. Trots att urvalet gjorts av en 

diabetessjuksköterska som haft en relation med patienterna har både positiva och negativa 

kommentarer framkommit i resultatet vilket anses öka trovärdigheten.  

 

I semistrukturerade intervjuer använder forskaren sig av en skriven frågeguide som täcker in 

de områden varje informant bör besvara. Intervjuarens roll är att uppmuntra informanten att 

tala fritt utifrån de frågor som ställs och berätta om sina erfarenheter och upplevelser med 

egna ord. Syftet med att använda en intervjuguide i semistrukturerade intervjuer är att 

frågorna ska täcka valda frågeställningar samtidigt som informanten får berätta och förklara 

fritt och på så sätt ge så innehållsrik information som möjligt (Polit & Beck, 2012). 

Författarna till denna studie anser att informanterna har berättat utifrån sina egna upplevelser 

och samtidigt täckt önskade frågeområden. Beroende på hur mycket informanterna berättade 

och utvecklade svaren på frågor som ställdes förekom variationer i omfattningen av det 

insamlade materialet. 

 

Att tydligt beskriva tillvägagångsättet möjliggör för andra forskare att komma fram till samma 

resultat vid ny analys av materialet. Detta anses öka studiens pålitlighet (Henricson, 2012). 

Exempel på hur de meningsbärande enheterna har sett ut och hur kondensering och koder 

gjorts har redovisats i ett analysschema. Exemplen visar att koderna som tagits ut är textnära. 
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Under hela analysprocessen har författarna arbetat textnära och då de meningsbärande 

enheterna varit kodade har möjligheter funnits att hela tiden gå tillbaka till respektive intervju 

för att kontrollera analysen. Att arbeta textnära med materialet och behålla det som sagt utan 

att göra egna tolkningar ger ett trovärdigt resultat (Henricson, 2012).  

 

Att förhålla sig objektiv och neutral under studiens genomförande, och att vara medveten om 

sina egna erfarenheter och värderingar är viktigt för studiens tillförlitlighet (Henricson, 2012). 

Då författarna inte själva genomfört intervjuerna och heller ej arbetat på någon 

diabetesmottagning har ingen av författarna någon relation till informanterna. Detta gör att 

författarna har en mycket begränsad förförståelse om ämnet vilket kan stärka studien. Då 

författarna själva ej genomfört intervjuerna har kroppsspråk, mimik och atmosfären under 

intervjun inte tagits del av vilket kan anses vara en svaghet.  

 

För att förförståelsen inte skulle inverka på resultatet har löpande diskussioner förts 

författarna emellan samt med handledare och studiekamrater. Enligt Henricson (2012) kan 

trovärdighet och validitet styrkas genom kontinuerlig handledning samt att andra personer 

granskar arbetet. Författarna analyserade samtligt material tillsammans, vilket anses öka 

trovärdigheten i analysarbetet. Hjälp har även fåtts av två externa granskare/handledare med 

kunskap inom ämnet vilket också anses stärka innehållets validitet, trovärdighet och 

pålitlighet. Genom regelbunden grupphandledning har en ökad trovärdighet och validitet på så 

sätt kunnat styrkas i denna studie. 

 

I genomförandet av en sekundäranalys måste särskilda etiska övervägande beaktas. Till 

exempel har deltagarna inte fått information om att en sekundäranalys kommer att göras på 

den ursprungliga studien och därför heller ej kunnat ge sitt samtycke till detta (Thorne, 1998). 

I den ursprungliga studien informerades och samtyckte dock informanterna till att materialet 

skulle användas för att beskriva hur det är att leva med diabetes och deras erfarenheter av 

vården och att detta skulle presenteras i en eller flera vetenskapliga rapporter (se bilaga 2). Vi 

anser att vårt syfte anses ligga inom ramen för det ursprungliga syftet. Thorne (1998) påtalar 

att kvalitativ sekundäranalys kan ses som ett sätt att ge deltagarna rättvisa i och med att de på 

så sätt får sina röster hörda när materialet analyseras på nytt, istället för att glömmas bort. 

Thorne (1998) lyfter också fram att det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om 

original-datainsamlingen. Författarna har fått tagit del av bakgrundsinformation från original-



28 
 

datainsamlingen och även haft möjlighet att fråga forskaren under studiens gång. Detta stärker 

trovärdigheten i metoden.  

 

Konklusion  

Resultatet av denna sekundäranalys visade att tillgängligheten till diabetessjuksköterskorna 

var god. Det var enkelt och smidigt att få kontakt. Diabetessjuksköterskorna upplevdes vara 

engagerade och ge ett bra stöd till patienterna. En bra dialog med diabetessjuksköterskan och 

engagemang från diabetessjuksköterskan nämndes som viktiga faktorer som gjorde att 

besöken kändes bra och betydelsefulla. Diabetessjuksköterskorna ansågs även vara 

kompetenta och väl insatta i det mesta som rörde diabetes och kom med många bra tips och 

råd i att hantera olika situationer som kunde uppstå. Trots detta önskades mer emotionellt stöd 

från exempelvis kuratorer. Det framkom även att mer fokus på måendet än på provsvar var 

önskvärt. Det påpekades att det var av vikt att ha ett ömsesidigt förtroende samt att kunna lita 

på sin diabetessjuksköterska. Det påtalades även att ett ömsesidigt förtroende gör att man som 

patient vågar öppna sig och prata om känsliga frågor. Diabetessjuksköterskan upplevdes vara 

lätt att prata med och var flexibel. 

 

Projektets kliniska betydelse 

Diabetessjuksköterskan roll i vården runt personer med diabetes typ 1 är mycket viktig.  

Diabetessjuksköterskan är ofta den första personen som patienten tar kontakt med om frågor 

eller oro kring sjukdomen uppstår. Om personen känner förtroende och stöd från sin 

diabetessjuksköterska vågar patienten också öppna sig och ställa frågor. En bra dialog och 

samarbete med diabetessjuksköterskan är värdefullt. Detta ska innefatta alla, oavsett vilket 

språk personen talar eller eventuella inlärningssvårigheter eller andra funktionshinder. 

Information och dialogen med personer som har diabetes typ 1 måste individanpassas. 

 

Författarna anser att det är viktigt att ta tillvara på diabetessjuksköterskornas kompetens och 

tillgänglighet. Stödet personer med diabetes typ 1 får från diabetessjuksköterskan gör att 

patienterna känner sig trygga och sedda i sin sjukdom. Detta anses även påverka vården runt 

patienter med diabetes typ 1 positivt, och stärka patienternas förmåga till egenvård. Om 

personer med diabetes typ 1 känner sig trygga i hur de ska hantera sin sjukdom kommer 

troligtvis detta gynna både patienten och minska belastningen på vården och på så sätt även 

leda till en förbättrad hälsoekonomi. 
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Författarna tror att det är viktigt att diabetessjuksköterskor förstår att de har en stor betydelse 

och är en viktig del av vården runt personer med diabetes typ 1. Personal som arbetar med 

dessa patienter måste få tid och fortlöpande utbildning både om det rent medicinska men även 

mer kunskap om det psykiska måendets betydelse. 

 

Förslag till vidare forskning 

Denna studie fokuserar på stödet som personer med diabetes typ 1 upplever att de får från 

diabetessjuksköterskan. Ett ytterligare område som skulle vara av betydelse att forska om är 

hur personer med diabetes skulle uppfatta stödet de fick om de hade tillgång till både kurator 

och diabetessjuksköterska i lika stor utsträckning. 

 

De flesta i vår studie upplevde det enkelt att få kontakt via telefon eller mail. Idag finns inte 

mycket forskat på stöd via alternativa kontakter med diabetessjuksköterskan. Att på ett 

enklare sätt få tag i sin diabetessjuksköterska hade eventuellt varit ett sätt att öka 

tillgängligheten och möjligheten att få ”träffa” diabetessjuksköterskan oftare.    

 

Forskning som finns idag om upplevelser vid diabetes typ 1 är mestadels inriktad på barn och 

ungdomar. När vi läste intervjuerna med informanterna till denna studie framkom att flera av 

de yngre informanterna uppmärksammat att vården var mer lättillgänglig när de var 

ungdomar, men att vården nu när de blivit vuxna inte alls såg ut på samma sätt. Förslag till 

fortsatt forskning ges i hur vuxna som haft sin diabetesdiagnos ett antal år upplever vården.  
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Intervjuguide  

Personnummer:  .........................................................................................................................  

Kön: ¤ Kvinna ¤ Man 

Ålder:  ..........................................................................................................................................  

Socialt: 

Bostadsort:  .................................................................................................................................  

¤ Ensamboende ¤ Sammanboende 

Har du barn? ¤ Ja ¤ Nej Om ja, hur många?  .....................................................  

   Antal hemmaboende barn  ..........................................  

Född i Sverige? ¤ Ja ¤ Nej  Om nej, i vilket land?  .................................................     

Sysselsättning (markera med kryss och ange omfattning): 

¤ Förvärvsarbetande? Heltid/deltid?  ...........................................................................................   

¤ Pensionär? Heltid/deltid?  .........................................................................................................  

¤ Studerande? Heltid/deltid?  .......................................................................................................  

¤ Arbetssökande? Heltid/deltid?  .................................................................................................  

¤ Sjukskriven? Heltid/deltid?  ......................................................................................................  

¤ Föräldraledig? Heltid/deltid?  ....................................................................................................  

Utbildning? Högsta genomförda utbildning (markera med kryss): 

¤ Folkskoleutbildning, 5-8 år/motsvarande 

¤ Grundskoleutbildning, årskurs 7-9/motsvarande 

¤ Grundskoleutbildning, årskurs 1-6/motsvarande 

¤ Realskoleutbildning 

¤ Gymnasial utbildning/motsvarande 

¤ Eftergymnasial utbildning, minst två år 

¤ Eftergymnasial utbildning, mer än två år 

¤ Eftergymnasial utbildning, mer än fyra år 

Diabetestyp: ¤ Typ 1 ¤ Typ 2 ¤ Annan, vilken? .........................................................  

Diabetesduration (år för diagnos):  ..........................................................................................  

Behandling som justerar blodsockernivå? – vilken?  .............................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html%0cBilaga


 

Någon eller några andra sjukdomar än diabetes som du besväras av? ¤ Ja ¤ Nej 

Om ja, vilken/vilka? .....................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Vilka kontakter med vården har du vad gäller din diabetes?   

 ......................................................................................................................................................  

¤ Vårdcentral 

¤ Mottagning på sjukhus 

¤ Diabetessjuksköterska, hur ofta?  ..............................................................................................     

¤ Läkare, hur ofta?  ......................................................................................................................  

¤ Fotvård, hur ofta?  .....................................................................................................................  

¤ Dietist, hur ofta?  .......................................................................................................................  

¤ Annat?  ......................................................................................................................................  

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Berätta lite om dig själv (familj, boende, jobb, intressen etc.) 

 

Berätta om när du fick diabetes – hur länge sen? (tankar, känslor, reaktioner…) 

 

Vilka personer i din omgivning känner till att du har diabetes? (familj, vänner, släkt, jobbet…) 

Hur ser dessa personer på att du har diabetes? (stöd/hjälp?) 

 

Vilka reaktioner möts du av när du berättar att du har diabetes? 

 

Berätta om en vanlig dag för dig (igår?) – från när du vaknar tills du går och lägger dig.  

 Hur ofta tror du personer med diabetes i allmänhet tänker på diabetes? Hur ofta tänker 

du på diabetes?  

 Vad du gör, hur du tänker och hur du hanterar din diabetes? Vanliga problem. Ge 

exempel. 

 Vad är viktigt i vardagen för att du ska klara av din diabetes på ett bra sätt? Hur 

stödjer diabetesvården dig (i detta avseende)? 

 Hur ligger ditt blodsocker vanligen under en dag? Vanligt med högt/lågt/svängande 

blodsocker? Hur känner du igen tecken?  

 Blodsockerkontroller? Hur ofta och varför? 

 Vad brukar påverka ditt blodsocker?  

 Vad brukar du göra för att justera blodsockernivå? 

 Vilka beslut som har att göra med din diabetes fattar du under en dag? På vilka 

grunder fattar du dessa beslut?  

 Vad behöver du veta för att klara av din diabetes på ett bra sätt?  Har du den 

kunskapen? Hur klarar du av att använda den kunskapen?  



 

 Självständighet/hjälp från andra.  

 Vad har du fått för stöd från diabetesvården för att kunna fatta beslut som har att göra 

med din diabetes? Skulle du behöva ytterligare stöd?, i så fall vad?   

 Om du behöver hjälp eller stöd – vad gör du då? (närstående, träffar andra med 

diabetes, via internet/sociala medier, verktyg?)  

 

Berätta om dina besök till diabetesvården. (Diabetessjuksköterska, läkare etc., Vad fungerar 

bra? Vad fungerar inte bra? Vad får du för stöd? Berätta om vad du har för tankar när du går 

från besöken.) Om du fick bestämma, hur skulle du önska att diabetesvården fungerade? 

Närstående – hur ser stödet ut till dem? Hur tänker du kring det? 

  

Hur påverkas ditt liv och din vardag av att du har diabetes? (Dominerar diabetes? Hinder? 

Arbetssituation? Utbildning? Kan du göra det du vill/skulle vilja? Din ekonomi – Har din 

diabetes påverkat din ekonomi på något sätt? Påverkar din ekonomi din möjlighet att hantera 

din diabetes på något sätt?) 

 

Var har du för tankar och funderingar kring din diabetes? (problem, oro, nedstämdhet, 

fri/bunden, framtid; tillförsikt/hopplöshet/ljus/mörk/livsglädje…)  

 

Har du någon skada eller sjukdom som du fått till följd av att du har diabetes? Om ja, hur 

påverkar det ditt liv och din vardag? Om flera - vilken skada eller sjukdom inverkar mest på 

ditt liv och din vardag? 

 

Berätta om vad som är viktigt för dig i livet, vad värderar du? Vad är livskvalitet för dig (”bra 

liv”)? (familj/arbete/fritid, vad tycker du om att göra?…) 

 

Vad tycker du är viktigt för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt med diabetes? 

 

Vilka förutsättningar och möjligheter har du för att göra det du vill göra (som är viktigt för 

dig?) 

 

Är det något mer som du skulle vilja berätta för mig, lägga till som du tycker är viktigt 

att jag känner till innan intervjun avslutas? 

 

Får jag ta kontakt med dig igen om det skulle vara så att det dyker upp några frågor? 

 

Skulle du vara intresserad av att ta del av och ge synpunkter på den patientenkät vi har 

som mål att utforma? 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

Bakgrundsdata del 2 – hämtas från NDR 
Behandling för att justera blodsockernivå: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

De tre senaste HbA1c-värdena (datum och värde): 

 ......................................................................................................................................................  



 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

Diabetesrelaterade följdsjukdomar: 

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................  

BMI ..............................................................................................................................................  

Blodtryck ......................................................................................................................................  

LDL ..............................................................................................................................................  
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Missivbrev 
 
Ansvariga för undersökningen Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: Soffia 

Gudbjörnsdottir Maria Svedbo Engström Överläkare, ansvarig för studien Leg sjuksköterska 

Registercentrum i Västra Götaland Högskolan Dalarna 413 45 GÖTEBORG 791 88 Falun Telefon: 

031-63 70 70/ 070-777 73 23, Växel: 031-630 500 Telefon: 023-77 84 44 Besök: Eklandagatan 86, 

Göteborg, www.registercentrum.se Växel: 023-77 80 00  

 

 En intervjustudie som syftar till att belysa patientens perspektiv i diabetesvård genom att 

utveckla patientrapporterade utfallsmått i form av ett frågeformulär för Nationella 

Diabetesregistret  
Nationella Diabetesregistret (NDR) följer medicinska data för personer som har diabetes. Men, 

metoder saknas idag i NDR för att utvärdera om diabetesvården av patienterna uppfattas som 

patientfokuserad och effektiv samt om den ges i rimlig tid. Med andra ord, så saknas idag mått 

och registrering av den patientupplevda kvaliteten i tillhandahållen diabetesvård. För att få ett 

underlag att utarbeta ett sådant formulär är det värdefullt att intervjua personer som har erfarenhet 

av att leva med diabetes.  

Du tillfrågas härmed om att delta i denna intervju.  

Den här intervjun har som syfte att undersöka olika aspekter av egenvård vid diabetes. Resultatet 

hoppas kunna förbättra vården och omhändertagandet av patienter med diabetes.  

Du tillhör en grupp patienter som tillfrågas om att delta i denna undersökning. I undersökningen 

ingår en intervju där du ombeds berätta om dina upplevelser av att leva med diabetes och dina 

förväntningar på diabetesvården. Du tillfrågas om att delta i en sådan intervju. Intervjun kommer 

att spelas in på band. Uppskattad tid för att besvara frågeformulären och medverka vid intervjun 

beräknas till ca 60-90 minuter. Om du vill delta i undersökningen svarar du ja genom att skriva 

under samtyckesformuläret och lämna till diabetessjuksköterskan. Intervjun kommer att äga rum 

på diabetesmottagningen, vid ett tillfälle som vi gemensamt kommer överens om.  

Då dina personuppgifter kommer att behandlas i studien har vi skyldighet att upplysa dig om 

personuppgiftslagen (PUL). Enligt personuppgiftslagen, PUL, har du rätt att gratis en gång per år 

få ta del av samtliga uppgifter om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel rättade. 

Ansvarig för behandling av personuppgifterna är Utförarstyrelsen för Sahlgrenska 

universitetssjukhuset. Personuppgiftsombudet är Johanna Rydbäck, Juridiska enheten, Regionens 

Hus, 462 80 Vänersborg, tfn 0521-275796. Kontaktperson för studien är Maria Svedbo Engström 

(se nedan). Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

I resultatredovisningen kommer ingen enskild person kunna identifieras. Svaren analyseras efter 

vedertagna metoder och kommer att presenteras i en eller flera vetenskapliga rapporter. Den som 

kommer att intervjua dig arbetar inte på diabeteskliniken. Bandinspelningarna kommer att skrivas 

ner ord för ord och sedan analyseras enligt en speciell metod. Endast de som är ansvariga för 

studien kommer att ha tillgång till bandinspelningarna. Efter att analysen är gjord kommer både 

bandinspelningar och direktutskrift av intervjuerna att förvaras enlig gängse rutiner för förvaring 

av forskningsmaterial. I resultatet kommer endast gruppens upplevelser att presenteras. För att 

exemplifiera upplevelser kan direkta citat komma att användas. De visas då på ett sätt att ingen 

enskild ska kunna känna igen sig.  

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan närmare motivering. Ditt deltagande i undersökningen påverkar inte din behandling på 

diabeteskliniken. Undersökningen är forskningsetiskt granskad och godkänd vid den Regionala 

etikprövningsnämnden i Göteborg.  



 

Samtyckesformulär  

Jag samtycker till deltagande i: ”En intervjustudie som syftar till att belysa patientens 

perspektiv i diabetesvård genom att utveckla patientrapporterade utfallsmått i form av ett 

frågeformulär för Nationella Diabetesregistret”  
Undertecknad har tagit del av den skriftliga forskningsinformationen samt fått tillfälle att 

diskutera frågor kring denna.  

Samtycke lämnas till  
 

 

 

likt får ta del av journaluppgifter för kontroll av data  

 

Jag har rätt att utan närmare motivering avbryta mitt deltagande i aktuell studie.  

Jag meddelar mitt telefonnummer där jag kan nås vid behov.  

Patient  

Ort och datum:____________________________________________________  

Namnteckning:____________________________________________________  

Telefonnummer:_________________________________  

Studiepersonal  
Ort och datum:____________________________________________________  

Namnteckning:_____________________ 
 

 


