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Sammanfattning: 

Syfte:   

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av 

patientundervisning till patienter med diabetes samt att identifiera aspekter som kan relateras 

till ett personcentrerat förhållningssätt. 

Metod:  

Deskriptiv design med kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer användes vid 

datainsamlingen. Vid urvalet användes strategiskt urval. Nio intervjuer utfördes med 

distriktssköterskor på sex olika vårdcentraler i Mellansverige. Vid analysen användes 

kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: 

Distriktssköterskorna önskade mer kunskap om invandrares kost- och motionsvanor. 

Distriktssköterskorna uttryckte att det var roligt och spännande med patientundervisning och 

att det var viktigt att de var engagerade.  Distriktssköterskorna ville arbeta mer i team och de 

upplevde att de hade för lite tid avsatt för patientundervisning. De ansåg att de arbetade 

personcentrerat men det var svårare att arbeta personcentrerat vid gruppundervisning än vid 

enskild undervisning. 

Slutsats: 

Distriktssköterskor bör ha god kunskap om kulturella skillnader hos patienter med diabetes. 

Distriktssköterskorna upplever brist på tid- och resurser och önskar samarbeta mera i team. 

Det är viktigt med ett personcentrerat förhållningssätt där distriktssköterskorna utgår från den 

enskilda individen. En distriktssköterska som är engagerad och trivs med sitt arbete kan 

lättare klara av det ökade trycket och arbetsbelastningen. 

Nyckelord:  

patientundervisning, distriktssköterskor, personcentrerat förhållningssätt, diabetes 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

Aim: 

The aim of the study was to describe district nurses´ perceptions and experiences of patient 

education for patients with diabetes and to identify aspects that can be related to a person-

centered approach. 

Methods: 

Descriptive design with qualitative approach with semi structured interviews were used for 

data collection. In the selection process was strategically selection used. Nine interviews were 

conducted with district nurses at six different medical centers in central Sweden. In the 

analysis used qualitative content analysis. 

Results: 

District nurses wanted more knowledge about immigrants' eating and exercise habits. District 

nurses expressed that it was fun and exciting with patient education and that it was important 

that they were engaged. District nurses wanted to work more in teams and they felt they had 

too little time set aside for patient education. They felt that they were working person-

centered but it was more difficult to work person centered at group education than private 

education. 

Conclusion: 

District nurses should have good knowledge of cultural differences in patients with diabetes. 

District nurses perceive lack of time and resources and want more cooperate in teams. It is 

important with a person-centered approach, where district nurses based on the individual 

person. A district nurse who is engaged and enjoy their work can help dealing with the 

increased pressure and workload. 

Keywords: 

patient education, district nurses´, person-centered approach, diabetes 
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Bakgrund 

Diabetes är en av de mest förekommande folksjukdomarna i Sverige. Ungefär 4 procent av 

befolkningen har diabetes, vilket motsvarar ungefär 390 000 människor och antalet personer 

som drabbas av diabetes ökar (Nationella diabetesregistret, 2014). Vårdpersonal som arbetar 

kring diabetespatienterna har en viktig uppgift att fylla där målsättningen med diabetesvården 

är att patienten ska må så bra som möjligt i nuläget men även i framtiden och minska risken 

för akuta- och långsiktiga diabeteskomplikationer. Patienter med diabetes kan utifrån sina 

egna erfarenheter, kunskaper, förutsättningar och behov förstå sin sjukdom bättre och i 

förlängningen nå sina individuella mål med hjälp av vårdpersonal som använder ett 

personcentrerat förhållningssätt i patientundervisningen (Läkemedelsverket, 2014; Hörnsten, 

Lundman, Stenlund & Sandström, 2005). 

 

Diabetes mellitus 

Olika typer av diabetes 

Diabetes är en allvarlig och kronisk systemsjukdom och diagnosen ställs genom att man ser 

att patienten har förhöjt plasmaglukos. Det finns två olika former av diabetes, typ 1-diabetes 

och typ 2-diabetes. Vid typ 1-diabetes förstörs de insulinproducerande cellerna i 

bukspottkörteln, de så kallade Langerhanska öarna, genom en autoimmun process. När de 

förstörs kan inte kroppen producera insulin, som är ett blodglukossänkande hormon. Vid detta 

tillstånd får man en insulinbrist som kännetecknar typ 1-diabetes, denna variant av diabetes är 

ärftlig och drabbar främst barn, vanligast med insjuknande när de kommer in i puberteten. 

Typ 2-diabetesen är den allra vanligaste formen av diabetes, där patienten får förhöjt 

plasmaglukosvärde genom att insulinets effekt på vävnaderna i kroppen fungerar sämre än 

normalt, även kallat insulinresistens. Vid denna form av diabetes ser man att prevalensen ökar 

med stigande ålder. Riskfaktorer till att utveckla en typ 2- diabetes är om man lider av 

övervikt, är fysiskt inaktiv, dålig livsstil och stress (Läkemedelsverket, 2014). 

 

Symtom och behandling 

Vanliga symtom vid en dåligt reglerad- eller en nyupptäckt diabetes kan vara ökad törst, stora 

urinmängder, svampinfektioner, trötthet och avmagring. Vid typ 1-diabetes kan debuten av 

sjukdomen komma snabbt och patientens allmäntillstånd försämras och behöver sjukhusvård. 

Vid typ 1-diabetes krävs det alltid en behandling med insulin. Debuten vid typ 2-diabetes kan 
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ske långsamt och med en sakta gradvis försämring. Vid typ 2-diabetes kan det till en början 

vid upptäckten av sjukdomen räcka med bra kost- och motionsvanor. I ett senare skede kan 

man behöva komplettera behandlingen med tabletter och ännu senare i förloppet kan även 

behandlingen behöva kompletteras eller bytas ut mot insulin. Målet vid en insulinbehandling 

är att patienten själv ska lära sig att hantera och kontrollera sitt blodsocker och därigenom 

klara av att ta eget ansvar för sina insulinjusteringar. Egenvården är viktig för 

diabetespatienterna, dessa patienter måste själv klara av att ta hand om sin sjukdom. För att 

patienterna ska klara av detta krävs de att de får kunskap om sin sjukdom genom 

patientundervisning där man strävar mot individuella mål (Läkemedelsverket, 2014). 

 

Patientundervisning 

Olika typer av patientundervisning 

Patientundervisning är en viktig del i diabetesvården och kan genomföras genom individuell- 

eller gruppbaserad undervisning. Patienten erbjuds information och undervisning för att 

lättare kunna förstå sin sjukdom och på så sätt kunna delta i beslut gällande sin vård och 

behandling. Vid individuell undervisning får den enskilde patienten undervisning vid 

personliga besök hos en distriktssköterska. Patienten får undervisning om sin sjukdom, vilka 

behandlingar som finns, vilka hjälpmedel som finns och hur patienten på bästa sätt kan utföra 

sin egenvård. Gruppbaserad undervisning leds oftast av en distriktssköterska och patienten 

medverkar i undervisningen tillsammans med 6-8 andra patienter med samma sjukdom. 

Programmet för undervisningen är fastställt sedan tidigare och har en bestämd struktur och 

målsättning (SBU, 2009). 

 

Riktlinjer för patientundervisning vid diabetesvård 

Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård har patientundervisning en viktig 

roll i vården för diabetespatienter. Målet med patientundervisning är att höja patientens 

förutsättningar för att kunna ha en god egenvård, ha en fortsatt god livskvalitet och undvika 

riskfaktorer för ohälsa. Det är av stor vikt att utvärdera och följa upp undervisningen 

kontinuerligt. Enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör hälso- och sjukvården erbjuda 

gruppbaserad patientundervisning till patienter med diabetes 1 och 2. Den största orsaken till 

denna rekommendation är att man sett en god effekt på HbA1c-värdena (långtidsblodsocker) 

och att denna åtgärd har en låg kostnad sett till vinst i levnadsår med god kvalitet jämfört med 

individuella utbildningsprogram. Den som utför undervisningen bör ha goda kunskaper och 
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en bred ämneskompetens om diabetes och dess behandling. Det är även viktigt att den som 

utbildar har en pedagogisk kompetens. Socialstyrelsen rekommenderar även att vid 

diabetesvård till patienter med annan kulturell bakgrund bör hälso-och sjukvården erbjuda 

kulturellt anpassad patientundervisning i grupp. Utbildaren bör ha god kunskap om olika 

kulturer, olika koster och andra livsstilsfaktorer. I Socialstyrelsens nationella utvärdering från 

2014 visade det sig att 66 % av sjukhusens diabetesmottagningar erbjöd gruppbaserade 

undervisning till patienter med diabetes typ 1 och 33 % erbjöd gruppundervisning till 

patienter med diabetes typ 2. Inom primärvården visade det sig att det var endast 18 % som 

erbjöd gruppundervisning. Av sjukhusens diabetesmottagningar var det endast 4 % som 

erbjöd en kulturellt anpassad gruppundervisning (Socialstyrelsen, 2015). 

 

Tidigare studier om patientundervisningens effekter 

Patienter som fick undervisning av sjuksköterskor hade bättre värden när det gällde Body 

Mass Index (BMI), HbA1c- och kolesterolvärden jämfört med de patienter som inte fick 

någon undervisning. Den grupp som fick undervisning om livsstilsförändringar och egenvård 

hade även mindre besvär med fotsår och hjärt-och kärlsjukdom (Gagliardino, Aschner, Baik, 

Chan, Chantelot, Ilkova & Ramachandran, 2012). De patienter som fick undervisning av en 

sjuksköterska fick lägre systoliskt- och diastoliskt blodtryck samt förbättrade blodglukos- och 

kolesterolvärden. Undervisningen gav även effekt i mindre antal fall med fotsår och 

benamputationer som kan vara en diabeteskomplikation (Ren, Yang, Lin, Xiao, Mai, Guo & 

Yan, 2014). 

 

Tidigare studier om distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av  

patientundervisning 

Sjuksköterskor i en studie berättade att de använde sig av patientundervisning i sitt dagliga 

arbete inom primärvården och undervisningen till största del bestod av information i enskilda 

samtal (Balcou Debussche & Debussche 2008). Sjuksköterskorna upplevde att de prioriterade 

och kände ett ansvar för patientundervisning och att det var en viktig del i deras dagliga arbete 

(Berg, Persson, Karlsson & Friberg, 2014). Sjuksköterskorna menade att de hade en mycket 

viktig roll vid patientundervisningen för patienter med diabetes, där de skulle förmedla 

kunskap om diabetes, motivera patienterna samt öka deras följsamhet till behandlingen. 

Många sjuksköterskor ansåg att individanpassade mål och planer var viktiga för patientens 

motivation att genomföra eventuella livsstilsförändringar (Jallinoja, Absetz, Kuronen, 
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Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007; Raajimakers, Hamers, Martens, Bagchus, Vries & 

Kremers, 2013). Studier visade att om distriktssköterskan uppvisade pedagogisk kompetens 

och var medveten om hur hon uttryckte sig verbalt och icke verbalt upplevde patienterna 

förtroende och tillit till distriktsköterskan. Denna känsla av förtroende och tillit underlättade 

för diabetespatienterna att ta till sig informationen vid patientundervisningen och de kunde då 

ta till sig olika råd och på så sätt minska risken för komplikationer (Alazri, Heywood, Neal & 

Leese, 2007; Eriksson & Nilsson, 2008). 

 

Sjuksköterskor i flera av studierna var medvetna om att det fanns brister i samband med 

patientundervisningen, de ansåg att många av bristerna berodde på att det saknades kunskap, 

tid, tillgänglighet, finansiering och för lite praktiska träningstillfällen för personalen. 

Sjuksköterskorna ansåg att det var viktigt att förbättra patientundervisningen. Detta skulle ske 

genom att sjuksköterskorna fick kontinuerlig utbildning om diabetes för att öka deras 

kunskaper och därmed undvika onödigt lidande för patienterna (Balcou Debussche et al, 

2008; Eriksson et al, 2008; Jallinoja et al., 2007; Jansink, Braspenning, Weijden van der, 

Elwyn & Grol, 2010; Ugur, Demir & Akbal, 2015). Flera tidigare studier visade att 

sjuksköterskorna upplevde att de mötte många svårigheter i patientutbildningar i diabetesvård 

som till exempel att patienterna inte var motiverade och att utbildningarna inte var anpassade 

till patienternas utbildningsnivå. (Jallinoja et al, 2007; Raajimakers et al., 2013; Wu Vivienne, 

Tung, Liang, Lee & Yu, 2014). 

 

Personcentrerat förhållningssätt 

Definition och innebörd 

Det centrala inom personcentrerat förhållningssätt är att utgå från patientens egna upplevelser, 

behov och förväntningar. Målet är att patienten ska känna att dennes integritet bevaras och att 

patienten känner sig delaktig i sin egen vård. Vårdpersonal måste agera professionellt och 

evidensbaserat i mötet med patienten och agera utifrån personens styrkor och svagheter när 

patientens vård planeras (Svensk sjuksköterskeförening, 2010). 

 

Teoretisk referensram 

I McCormack och McCance (2006) studie presenterades en referensram för personcentrerad 

vård. Referensramen bestod av fyra teoretiska begrepp som; förutsättningar, vårdmiljö, 

personcentrerade processer och förväntat resultat. Förutsättningar fokuserar på de 
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egenskaper, kunskaper och förmågor sjuksköterskor behöver ha, för att kunna ta bra beslut 

och göra rätt prioriteringar både gällande fysiska- och psykiska aspekter inom omvårdnaden. 

Sjuksköterskor bör vara engagerade i sitt arbete och känna att den vård som ges är den bästa 

för patienten. Att kunna stå för sina övertygelser, värderingar och ha en god självinsikt är 

viktiga förutsättningar för sjuksköterskors arbete med patienterna och det är viktigt att 

sjuksköterskorna kan kommunicera med olika parter på olika nivåer. Vårdmiljön fokuserar 

på sammanhanget där vården ges, relationerna mellan de olika personalkategorierna, 

ledarskap och organisationssystem. En personcentrerad process fokuserar på att ge vård 

med hjälp av personcentrerad omvårdnad. Det är viktigt att hänsyn tas till patientens egna 

övertygelser och värderingar och att patienten känner engagemang och delaktighet i 

beslutsfattandet kring sin vård. Det förväntade resultatet från effektiv personcentrerad vård 

inkluderar tillfredsställelsen med vården, delaktigheten i vården, känsla av välbefinnande, att 

personalen samarbetar och att man använder sig av ett flexibelt ledarskap (McCormack & 

McCance, 2006). 

 

Påverkan på patienters hälsa och välbefinnande av personcentrerat förhållningssätt 

En studie visade att om vårdpersonal hade ett personcentrerat förhållningssätt till patienter 

med typ 2 diabetes, bidrog det till att patienterna fick en personlig förståelse för sin sjukdom 

och deras HbA1c- och kolesterolvärden förbättrades (Hörnsten, Lundman, Stenlund & 

Sandström, 2005). När vårdpersonal använde sig av ett personcentrerat förhållningssätt visade 

studier att patienter kände att personalen lyssnade på dem hur de upplevde sin situation och att 

personalen såg dem som en person och inte bara fokuserade på deras sjukdom (Alharbi, 

Carlström, Ekman, Jarneborn & Olsson, 2014) Sjuksköterskor i tidigare studier tyckte bland 

annat att det var svårt att bedriva en personcentrad vård där sjuksköterskorna skulle ta hänsyn 

till patientens erfarenheter och deras personliga mål samtidigt som sjuksköterskorna skulle 

följa olika riktlinjer och speciella mål för diabetespatienter. När sjuksköterskorna talade om 

patienter med diabetes som de träffade i enskilda möten var mer positiva i sina kommentarer 

som att varje patient är unik och att sjuksköterskorna kände empati för patientens situation 

(Hörnsten et al, 2008). 

 

Personcentrerat förhållningssätt vid patientundervisning 

En individuellt anpassad patientundervisning och sjuksköterskors regelbundna uppföljningar 

underlättade förändringar av kostvanor hos patienter med diabetes. För att kunna tillämpa den 
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individanpassade undervisningen krävdes att patienten hade en möjlighet att vara delaktig och 

ha ett eget inflytande i undervisningen. Vidare visar även studier att om sjuksköterskan tog 

hänsyn till patientens kulturella bakgrund och utgick från det, uppnåddes bättre resultat och 

följsamhet till kostbehandlingen. Tidigare studier visade att sjuksköterskan kunde underlätta 

undervisningen genom att diskutera med patienterna om vilka svårigheter som de upplevde 

med behandlingar och försöka hitta vägar runt problemet för att lösa det. En bättre följsamhet 

samt en bättre effekt av kostbehandlingen har även visats på patienterna då sjuksköterskan i 

sin undervisning satte upp delmål och huvudmål och regelbundet följer upp detta (Ruderfeldt 

& Axelsson, 2004). En annan studie visade att sjuksköterskor hade en mycket viktig roll vid 

patientundervisningen med diabetespatienter, att försöka få patienterna att förstå, motivera 

samt öka följsamheten till behandlingen. Många sjuksköterskor ansåg att individanpassade 

mål och planer var en viktig i roll i undervisningen samt för patientens motivation att 

genomföra eventuella livsstilsförändringar samt sköta sin sjukdom (Raajimakers et al 2013).  

 

Distriktssköterskans ansvarsområde 
 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1998:531) ska den som har ansvaret för hälso- och 

sjukvården arbeta för att patienter får en individuellt anpassad information om sitt 

hälsotillstånd och om vilka metoder som finns för undersökning, behandling samt vård (HSL 

1998:531).  Enligt Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1995:5) har distriktssköterskor ett 

ansvar att arbeta förebyggande och informera och undervisa patienter både enskilt och i grupp 

(SOSFS 1995:5). Undervisning av patienter ingår i sjuksköterskans ansvarsområden och vid 

undervisningstillfällena ska sjuksköterskan skapa en god kontakt och lyssna på patienten så 

att patienten känner sig sedd och respekterad. Det är viktigt att patienten själv är aktiv vid 

patientundervisningen för att på bästa sätt tillgodogöra sig informationen om sin sjukdom och 

på så sätt få kontroll över sin situation (Lejsgaard Christensen & Huus Jensen, 2004).  

 

Distriktssköterskan har en skyddad yrkestitel och en vidareutbildning på avancerad nivå från 

sjuksköterskeyrket. Arbetet som distriktssköterska innebär bland annat ett professionellt- och 

vetenskapligt förhållningssätt, självständigt arbete och god kunskap om andra kulturer 

(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). Svensk Förening för Sjuksköterskor i 

Diabetesvård (SFSD) rekommenderar en specialistutbildning som diabetessköterska för att 

arbeta med patienter med diabetes (Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård & 

Svensk Sjuksköterskeförening, 2013). 
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Svensk hälso- och sjukvård har blivit alltmer krävande när det gäller resurser på grund av allt 

fler långvarigt sjuka, fler äldre med långvarig sjukdom och ökad psykisk ohälsa. Dessa krav 

tillsammans med bland annat organisationsförändringar inom hälso- och sjukvården, fler 

personer med invandrarbakgrund och en ökad globalisering gör det extra viktigt att 

distriktssköterskan har kunskaper om personcentrerad vård och har ett personcentrerat 

förhållningssätt för att kunna möta den enskilda människan på ett professionellt sätt (Edberg, 

2013). I personcentrerad vård är det mycket viktigt att distriktssköterskan utgår från patienten 

som person och utifrån sitt etiska förhållningssätt, sina evidensbaserade kunskaper och sin 

kliniska erfarenhet kunna förstå och anpassa sina patienters behov av utbildning individuellt 

eller i grupp (Svensk sjuksköterskeförening, 2010).  

 

Problemformulering  

Diabetes är en snabbt växande folksjukdom och kan få allvarliga följder för den som drabbas. 

Patientundervisning är ett av distriktssköterskans ansvarsområden och har en central roll i 

diabetesvården. Personcentrerad vård är idag likställt med vård av hög kvalitet där patientens 

egna upplevelser, behov och förväntningar är i fokus, och ett personcentrerat förhållningssätt 

har visat sig ha flera positiva effekter. Tidigare studier har dock visat att distriktssköterskor 

upplever att de saknar kunskap i samband med patientundervisning av patienter med diabetes 

samt att de får för lite tid och resurser för att genomföra en god undervisning. Studier har 

också visat att distriktssköterskor anser att de utgår från patienternas individuella erfarenheter 

och kunskaper i sitt möte med patienten, men författarna till föreliggande uppsats fann inget 

uttalat personcentrerat förhållningssätt i dessa studier. Mot denna bakgrund var det därför 

viktigt att undersöka distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av patientundervisning. 

Denna kunskap kan bidra till att vidareutveckla personcentrerad vård inom primärvården.   

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av 

patientundervisning till patienter med diabetes samt att identifiera aspekter som kan relateras 

till ett personcentrerat förhållningssätt. 
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Frågeställningar 

– Vilka upplevelser och erfarenheter har distriktssköterskor av patientundervisning till 

patienter med diabetes? 

– Vilka faktorer kan bidra till förbättringar vid patientundervisning enligt 

distriktssköterskorna? 

– Vilka faktorer kan leda till begränsningar vid patientundervisning enligt 

distriktssköterskorna? 

– Vilka aspekter i patientundervisningen kan relateras till ett personcentrerat förhållningssätt? 

 

Metod  

Design 

För att besvara vårt syfte valdes att göra en studie med deskriptiv design med en kvalitativ 

ansats och enligt Polit och Beck (2011) används kvalitativ forskning för att få en större 

förståelse om just det område man vill göra en studie kring och genom intervjuer ta reda på 

personers upplevelser, förväntningar och erfarenheter av fenomenet (Polit & Beck, 2011). 

 

Urval 

Strategiskt urval användes vid val av informanter till studien och enligt Polit och Beck (2011) 

är det lämpligt att använda sig av strategiskt urval vid kvalitativa studier för att välja personer 

som kan beskriva fenomenet och därigenom få svar på studiens syfte. Vid kvalitativa studier 

används oftast ett mindre antal informanter som kan beskriva fenomenet med stor erfarenhet 

och mycket information (Polit & Beck, 2011).  

 

Författarna genomförde två pilotintervjuer för att undersöka om frågorna i intervjuguiden 

(bilaga 1) var relevanta samt om de gav svar på syftet och frågeställningarna. Författarna hade 

som mål inför studien att genomföra åtta till tio intervjuer, då författarna ansåg det vara ett 

lämpligt antal för denna typ av studie. Vi genomförde nio intervjuer med distriktssköterskor 

som arbetar med patienter med diabetes på sex olika vårdcentraler i två olika landsting i 

mellan Sverige. Inklusionskriterierna var att informanterna skulle ha specialistutbildning med 

inriktning distriktssköterska samt ha erfarenhet av patientundervisning. Alla deltagare var 

kvinnor och deras ålder varierade mellan 48 och 64 år. Informanterna hade olika 
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vidareutbildningar och hade arbetat som sjuksköterskor mellan 10 och 41 år och som 

distriktssköterskor mellan 8 och 30 år.  

 

Datainsamlingsmetod  

Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer som utgick från 

en intervjuguide (bilaga 1) med öppna frågor där informanten fick möjlighet att själv uttrycka 

sig. Semistrukturerade intervjuer med öppna frågor/frågeområden är vanligt förekommande 

vid kvalitativ forskning.  

 

Vid semistrukturerade intervjuer har författaren en intervjuguide som grund, författaren kan 

dock själv anpassa intervjun genom att bestämma ordningen på frågorna utifrån hur intervjun 

formar sig (Polit & Beck, 2011). Informanterna fick möjlighet att beskriva och reflektera över 

sina egna erfarenheter. Innan intervjuerna började spelas in fick informanterna möjlighet att 

ställa frågor, intervjuerna avslutades med frågan om informanten hade något mer att tillägga. 

 

Tillvägagångssätt 

Verksamhetscheferna för vårdcentralerna blev kontaktade av författarna via mail, där de fick 

ett informationsbrev (bilaga 2) om studien. Efter verksamhetschefernas godkännande av 

studien fick författarna kontaktuppgifter till nio distriktssköterskor som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Dessa distriktssköterskor fick forskningspersonsinformation (bilaga 3) 

via mail och alla tillfrågade distriktssköterskor valde att delta och meddelade författarna sitt 

intresse.  Författarna bokade datum, tid och plats för intervjuer med nio distriktssköterskor 

och intervjuerna ägde rum på sex vårdcentraler i september 2015. Intervjuerna delades upp 

och genomfördes enskilt av författarna, vid alla intervjuer användes en intervjuguide (bilaga 

1). Vid intervjutillfället fick informanterna muntlig information om studien och alla fick 

skriva på ett samtyckesformulär (bilaga 4). Intervjuerna tog i genomsnitt 30 minuter och 

spelades in på en diktafonapplikation i författarnas mobiltelefoner. Alla intervjuer kodades 

med en siffra mot en kodlista. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Vid omvårdnadsforskning där människor ingår i studierna är det viktigt att författarna tar 

ställning till en mängd etiska frågor (Polit & Beck, 2011). Det är viktigt att forskarna tar 
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hänsyn till grundläggande forskningsetiska principerna som principen om autonomi där 

forskarna ska respektera människors självbestämmanderätt och att forskningen baseras på 

personens hela och informerade samtycke. De övriga principerna är principen att göra gott 

som innebär att forskningen ska vara till nytta för den som forskningen avser och den enskilde 

människans hälsa går före forskningsintressen, principen om att inte skada, innebär att 

forskarnas har ett ansvar att informera de som deltar i studien om eventuella risker för skador 

och hur de i såfall kan förhindras och slutligen principen om rättvisa som handlar om att alla 

deltagare ska behandlas lika och att forskarna ska ta hand om svaga grupper (Codex, 2015). 

 

Författarna beslutade i samråd med handledare att göra en ansökan för studien hos 

forskningsetiska nämnden vid Högskolan Dalarna. Nämnden lät meddela att man inte såg 

någon forskningsetisk problematik med studien. Verksamhetscheferna och informanterna på 

vårdcentralerna fick information om projektets syfte och vad deltagandet innebar och 

deltagarna skrev på ett samtyckesformulär (bilaga 4). Deltagandet var helt frivilligt och 

informanterna kunde avbryta deltagandet när de ville under projektet utan att behöva ange 

någon orsak.  Alla intervjuer kodades och informanterna blev därmed avidentifierade och 

endast författarna hade tillgång till intervjumaterialet under projektet. Efter studiens slutgiltiga 

godkännande kommer verksamhetscheferna på vårdcentralerna och informanterna att delges 

studiens resultat och de inspelade intervjuerna och det transkriberade materialet kommer att 

förstöras. 

 

Analys 

Analysen av all data skedde genom innehållsanalys enligt Polit & Beck (2011). Efter 

genomförda intervjuer lyssnades dessa igenom flera gånger för att lättare kunna höra olika 

nyanser i talet och få en ökad förståelse för innehållet, därefter transkriberades intervjuerna 

ordagrant. När transkriberingen var klar delades all data in i ett antal olika meningsenheter 

utifrån studiens syfte. Utifrån meningsenheterna bildade författarna kondenserade 

meningsenheter som utgjorde grunden för ett antal koder (tabell 1). Koder med liknande 

innehåll bildade underlag för femton subkategorier och fem kategorier i texten (tabell 2).  
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Tabell 1: Exempel på databearbetning med hjälp av innehållsanalys 
 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Subkategori Kategori 

 

”Jag tycker att jag hela tiden 

försöker anpassa 

patientundervisningen så att 

den blir personcentrerad/ 

individanpassad, jag läser av 

vem jag har framför mig, jag 

anpassar per automatik” 

 

Patientundervisningen 

anpassas så att den 

blir personcentrerad 

och individanpassad 

 

 

 

Personcentrerad 

Individanpassad  

 

 

 

 

 

 

 

Anpassa till 

personen 

 

 

 

 

 

 

Utgå från 

patientens 

kunskaper, 

erfarenheter och 

mål 

 

 

Resultat 

Studiens resultat redovisas utifrån studiens fyra frågeställningar som har formulerats om till 

rubriker och under dessa presenteras fem kategorier: Distriktssköterskans kunskaper, 

kompetens och engagemang; Ledningens prioritering, förståelse och kunskap; Utrymme för 

olika målgrupper, kontinuitet och teamarbete; Tidsbrist, ökade kostnader och hinder i 

samband med patientundervisning; Utgå från patientens kunskaper, erfarenheter och mål. 

Resultaten belyses med citat där varje citat avslutas med IP: (Intervjuperson) 1-9.  

I tabell 2 redovisas studiens kategorier och subkategorier. 

 

 

Tabell 2: Kategorier och subkategorier från innehållsanalysen 
Kategorier Subkategorier 

 

Distriktssköterskans kunskaper, 

kompetens och engagemang 

 

 

Ledningens 

prioritering, förståelse och 

kunskap 

 

 

Utrymme för olika målgrupper, 

kontinuitet och teamarbete 

 

 

 

 

Tidsbrist, ökade kostnader och 

hinder i samband med patient-

undervisning 
 

 

 

Utgå från patientens kunskaper, 

erfarenheter och mål  

 

 

 

Ta del av andras kunskap 

Upprätthålla kompetens 

Ökad kunskap 

 

Ledningens inställning 

Ledningens synsätt 

 

 

 

Andra typer av grupper 

Kontinuerlig grupp- 

undervisning 

Arbeta mer i team 

 

 

Ökad kostnad för patienter 

Tidsbrist 

Svårigheter att delta i  

gruppundervisning 
 

 

Utgå från patientens kunskaper 

Utgå från patientens erfarenheter 

Patientens individuella mål styr 

Anpassa till personen 
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Distriktssköterskornas upplevelser och erfarenheter av patientundervisning till 

patienter med diabetes 

 

Distriktssköterskans kunskaper, kompetens och engagemang 
 

De flesta av distriktssköterskorna ansåg att de hade goda kunskaper när det gällde 

patientundervisningen men att kunskapen alltid kunde bli bättre. Många av 

distriktssköterskorna upplevde att de hade en viss grundkunskap i kost och nutrition, men när 

det gällde svårare fall som till exempel om patienten hade en mag-tarmsjukdom från början 

och sedan får diabetes, då hade de inte tillräckligt med kunskap om kosten och behövde 

remittera patienten vidare till en dietist.  

 

Distriktsköterskor upplevde att det fanns stora kulturella skillnader när det gällde mat och 

motion och att de saknade kunskap om detta och att det var svårt att hitta litteratur som 

beskrev skillnaderna. Distriktssköterskorna ansåg att de behövde lära sig mer om 

invandrarnas kosthållning och matvanor för att bättre kunna stötta dem i diabetesvården och 

ge dem rätt råd och vård. Flera av distriktssköterskorna uttryckte att det behövdes en kulturellt 

anpassad utbildning för att få mer kunskap om hur invandrares kost- och motionsvanor 

fungerar.  

 

Några distriktssköterskor ansåg att kunskap är en färskvara och att man måste arbeta med 

detta dagligen för att hålla kunskapen uppdaterad och upprätthålla kompetensen. En 

distriktssköterska ansåg att patientundervisning är en process som hela tiden ska utvecklas, 

därför är det viktigt att deltagarna gör utvärderingar för att man ska få fram brister och styrkor 

i undervisningen. Hon ansåg även att det var viktigt att hon reflekterade över sin egen insats 

efter varje individ- och gruppundervisning för att kunna utveckla, förbättra och kvalitetssäkra 

patientundervisningen. 

 

”Jag upplever att jag har tillräckligt med kunskap gällande patientundervisning men 

jag kan alltid lära mig mer. Det händer ju nya saker hela tiden t ex nya läkemedel. Får 

jag bara chansen att uppgradera mig så känner jag mig trygg i 

undervisningssituationen” (IP:5) 

 

Flertalet av distriktssköterskorna i studien upplevde svårigheter i att veta hur man skulle nå ut 

till det ökade antalet invandrare. De upplevde det som svårare då man inte kan tala i telefonen 
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med varandra, utan man behöver träffas öga mot öga och samtala genom en tolk och då krävs 

det en hel del kunskap av distriktssköterskan för att kunna samtala om kost- och motionsvanor 

med patienten. En av distriktssköterskorna i studien berättade att hon hade tagit kontakt med 

en distriktssköterska i Malmö som jobbar mycket med invandrare för att få tips och råd och 

mer kunskap om hur hon ska hantera dessa situationer och hur man kan skaffa sig den 

kunskapen som behövs. Någon av distriktssköterskorna uttryckte även att det svåraste med att 

genomföra patientundervisning var den pedagogiska biten. De upplevde att de hade den 

medicinska kunskapen men det kunde vara svårt att veta hur man skulle förmedla den 

kunskapen till patienten på rätt nivå så att patienten verkligen förstod. En av 

distriktssköterskorna uttryckte att hon skulle vilja bli bättre på att fånga upp vad som är 

viktigast för just den patienten. En annan distriktssköterska uttryckte sig så här: 

 

”Det är viktigt med patientundervisningar i grupp där patienterna får träffas och vara 

aktiva och tillföra saker till varandra i gruppen. Jag har inte diabetes men det har ju 

alla gruppmedlemmarna, de vet hur det är att leva med diabetes. Jag sitter inne med 

teoretiska kunskaper som jag har läst mig till och även till viss del fått genom att prata 

och träffa diabetespatienter, men jag har ju ingen egen erfarenhet av att leva med 

diabetes” (IP:3) 

 

Flera av distriktssköterskorna uttryckte att de tyckte att det var roligt och spännande att arbeta 

med patientundervisning samt att de var engagerade i patientundervisningen med 

diabetespatienter. De nämnde vidare att distriktssköterskan spelade en stor roll för hur bra 

patientundervisningen blev. Om den som ska undervisa mår bra och är intresserad och trivs 

med sitt jobb så blir också mötet med patienten samt patientundervisningen bättre än om 

distriktssköterskan bara genomförde det för att det ingår i arbetsuppgifterna. 

 

”Det är väldigt, väldigt roligt och väldigt spännande att jobba med patient-

undervisning”(IP:9) 

 

Ledningens prioritering, förståelse och kunskap  

 
Alla distriktssköterskorna ansåg att det var mycket viktigt att ledningen på vårdcentralerna var 

intresserade av diabetes och patientundervisning. Distriktssköterskorna ville att ledningen 

skulle prioritera gruppundervisning för diabetespatienterna samt att ledningen skulle vara 
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öppen för att undervisningen kunde bedrivas på kvällstid. Distriktssköterskorna upplevde att 

de kunde utföra ett bra arbete för patienterna om de kände att de hade ledningen med sig och 

det fanns en tydlig plan gällande patientundervisning för patienter med diabetes. 

 

”Ledningen är jätteviktig för arbetet med patientundervisning, att ledningen möjliggör 

för mig att utföra ett bra arbete” (IP:8) 

 

Ett antal distriktssköterskor tyckte det var konstigt att ledningen ville att patientundervisning 

skulle prioriteras för diabetespatienter men att de samtidigt funderade på att ta bort den 

individuella undervisningen och att distriktssköterskorna endast skulle utföra 

gruppundervisningar för att spara tid och pengar till verksamheten. En annan 

distriktssköterska tyckte dock att ledningen trots att diabetespatienter är en stor grupp av 

människor som kostar vårdcentralen mycket pengar, istället uppmuntrade henne att utföra 

både grupp- och individuella patientundervisningar. Distriktssköterskorna ansåg att det var 

viktigt att ledningen planerade deras scheman så att de fick tid avsatt för planering och 

genomförande av patientundervisning. En distriktssköterska önskade att ledningen skulle ge 

dem mer tid och resurser till sina diabetespatienter och patientundervisning. Några av 

distriktssköterskorna tyckte att ledningen skulle frigöra tid för dem för kontinuerlig 

fortbildning, eftersom det händer så mycket nytt inom diabetesvården hela tiden. 

Flertalet av distriktssköterskorna önskade att ledningen skulle bidra med mer resurser när det 

gällde engagerad personal som verkligen ville hålla på med patientundervisning för att kunna 

arbeta mer som ett team kring patienterna.  

 

”Vi distriktssköterskor önskar att vi hade mer tid och resurser till våra 

diabetespatienter och patientundervisning, men ledningen har haft svårt att rekrytera  

folk” (IP:4) 

 

Faktorer som kan bidra till förbättringar vid patientundervisning enligt  

distriktssköterskorna 

 

Utrymme för olika målgrupper, kontinuitet och teamarbete 

 
En distriktssköterska önskade att det fanns utrymme för andra typer av grupper, inte bara 

nydebuterade diabetespatienter. En distriktssköterska ansåg att det bästa vore att ha både 

individuella- och gruppundervisningar för diabetespatienterna, medan en annan 
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distriktssköterska ansåg man skulle spara både tid och resurser på att ta bort en stor del av den 

individuella undervisningen och satsa mer på gruppundervisning för patienterna.  Eftersom 

distriktssköterskorna inte fick mer resurser ute på vårdcentralerna ansåg flera av dem att man 

kunde vinna på att samla alla distriktssköterskor som arbetade med diabetiker på ett ställe och 

på så sätt kunna effektivisera vården och de skulle kunna ta hjälp av varandra på ett helt annat 

sätt. Några av distriktssköterskorna ansåg att gruppundervisningarna skulle ske på kvällstid, 

så även de som arbetade dagtid skulle ha möjlighet att delta. En av distriktssköterskorna 

berättade att hon trodde att fler diabetiker skulle komma på gruppundervisningen om 

diabetikerna i ett tidigt stadie blev informerade om att de skulle bli kallade till detta och att 

gruppundervisningen ingick i behandlingen. Andra förslag distriktssköterskorna hade till att 

förbättra diabetes- och patientundervisningsarbetet var att det skulle finnas löpande grupper 

med patientundervisning under året, för att på så sätt veta att undervisningen verkligen blev 

av.  

 

Alla distriktssköterskor i studien upplevde att de skulle vilja arbeta mer i team, där de 

tillsammans med till exempel medicinska fotvårdsterapeuter, dietister, diabetsläkare, 

undersköterskor och sjukgymnaster kunde erbjuda diabetespatienterna en god diabetesvård 

och patientundervisning. Flera av distriktssköterskorna önskade att de kunde samarbete mer 

med andra distriktssköterskor som arbetade med diabetespatienter för att kunna utbyta råd och 

tips med varandra och på så sätt fortbilda sig och därmed förbättra kvaliteten på 

patientundervisningen. Flera av distriktssköterskorna önskade att man kunde samla alla 

patienter med diabetes på ett och samma ställe och genom att arbeta i team skulle man kunna 

erbjuda alla patienter med diabetes vård och patientundervisning. 

 

”Drömmen vore att ha diabetesteamenheter, där man samlade alla diabetespatienter 

på ett och samma ställe, inte utspridda över alla vårdcentraler” (IP:7) 

 

Flertalet av distriktssköterskorna skulle vilja lära sig mer om kosten för patienter med diabetes 

och för att ha möjlighet att lära sig mer om kosten skulle de kunna tänka sig att samarbeta 

med en dietist. Distriktssköterskorna berättade att många av patienterna både vid den 

individuella- och vid gruppundervisningen är intresserade av kosten och att de vid vissa 

tillfällen kände att de inte hade tillräckligt med kunskap om detta för att kunna ge bra råd 

kring kosten.  
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”Vi skulle behöva mycket mer kunskap och resurser när det gäller våra invandrares 

olika kost- och motionsvanor” (IP:1) 

 

Flertalet distriktssköterskor önskade att ledningen skulle hjälpa till med mer praktiska saker 

till patientundervisningen som till exempel Power Point material och att ledningen skulle ta 

fram tydligare checklistor, manualer och information från Socialstyrelsen som de kunde 

använda sig av i patientundervisningen. Flertalet av distriktssköterskorna ansåg att 

diabetesarbetet inte kunde fortgå som det är utformat idag, man måste tänka om och arbeta 

mer med patientundervisning i olika grupper.  

 

Faktorer som kan leda till begränsningar vid patientundervisning enligt  

distriktssköterskorna 

 

Tidsbrist, ökade kostnader och hinder i samband med patientundervisning 

 
De flesta distriktssköterskor som medverkade i studien upplevde att de hade för lite tid avsatt 

för att hålla på med patientundervisning. Det saknades tid och resurser för att kunna planera 

patientundervisningen på bästa sätt. Några distriktssköterskor berättade att det tog längre tid 

att planera och förbereda patientundervisningen än att genomföra den. Många upplevde att de 

inte hade tillräckligt med tid för att kunna ha någon uppföljning och reflektion efter 

patientundervisningen. Detta för att kunna följa upp hur det gick och vad de hade kunnat göra 

bättre eller annorlunda.  Distriktssköterskorna ansåg att detta var mycket viktigt för att ha 

möjlighet att kunna förbättra och utveckla patientundervisningen. En distriktssköterska 

uttryckte sig så här: 

 

”Jag upplever att vi har för lite tid avsatt för patientundervisning. Jag blir jätte 

frustrerad när jag bara har en timme till förfogande och det är så mycket jag ska ta 

reda på om patienten och så mycket patienten ska få med sig som man inte hinner med, 

det är en jätte frustration” (IP:5) 

 

Flertalet av distriktssköterskorna upplevde att det gick åt mycket tid till att sköta det 

administrativa som till exempel skicka kallelser och boka rum för patientundervisningen. 

Denna tid hade kunnat läggas på att planera själva patientundervisningen istället. På en 

vårdcentral hade man försökt att lösa att det administrativa som att skicka kallelser skulle 

läggas på läkarsekreterarna för att frigöra tid för distriktssköterskorna, men det hade inte 
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heller fungerat så bra då läkarsekreterarna upplevde att de inte hade tid för detta. Några av 

distriktssköterskorna nämnde också att de inte fick någon tid avsatt för att sköta det 

administrativa kring patientundervisningen, utan det skulle man hinna med ändå. 

En distriktssköterska berättade att på den vårdcentral hon arbetade på inte hade haft möjlighet 

att ha någon gruppundervisning för patienter med diabetes på 1,5 år på grund av tids- och 

personalbrist. En distriktssköterska på en annan vårdcentral berättade att på den vårdcentralen 

hon arbetade på inte hade hunnit komma igång med gruppundervisning alls på grund av att 

det inte fanns tillräckligt med tid.  

 

”Jag tror patientundervisningen ger mycket till de patienter som deltar i grupperna 

men det är som en droppe i havet. Vi har flera hundra patienter och alla får inte plats i 

grupperna, vi hinner kanske bara ha 2 grupper/termin, så det blir ju endast ett fåtal 

som får ta del av gruppundervisningen” (IP:3) 

 

Det framkom även i studien att distriktssköterskorna hade stött på ett nytt hinder när det 

handlade om patientundervisningen och det var att landstingsledningen hade höjt kostnaden 

för att delta i gruppundervisning i diabetes. Tidigare var kostnaden 50 kr per 

gruppundervisningstillfälle och nu hade de höjt till 100kr per tillfälle. Detta menade 

distriktssköterskorna skapade problem genom att alla som behövde medverka i 

gruppundervisningen kanske inte hade råd. Detta kunde göra att det blev mer segregerat och 

de som hade pengar kunde gå och de som kanske verkligen skulle behöva medverka inte hade 

råd, detta oroade distriktssköterskorna. 

 

Flertalet av distriktssköterskorna upplevde som ett hinder att de inte nådde ut till alla 

patienterna som behövde komma på patientundervisningen. De upplevde att oftast var det de 

som mest behövde undervisningen som inte medverkade. Det var särskilt svårt att nå ut till de 

yngre nydebuterade diabetikerna och få dem att komma på besök och patientundervisningar i 

grupp. Vad detta kunde bero på upplevde distriktssköterskorna var för att de arbetade och 

hade svårt att komma ifrån arbetet på dagtid eller att de inte ville erkänna eller visa inför 

andra att de har diabetes. För att lättare få denna patientgrupp att medverka i 

gruppundervisningen var att man kanske skulle behöva lägga någon gruppundervisning på 

kvällstid. 
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Flertalet av distriktssköterskorna upplevde att de saknade bra material för patientundervisning 

av diabetiker och detta upplevde de som ett hinder i patientundervisningen. Det mesta av det 

skriftliga materialet de kunde använda sig av och dela ut till patienterna kom från 

läkemedelsföretagen, och de upplevde att i dessa material står det mest information om 

specifika mediciner. De önskade att det fanns mer grundläggande skriftligt information för 

alla diabetiker att dela ut som broschyrer. 

 

Aspekter i patientundervisning som kan relateras till ett personcentrerat  

förhållningssätt 

 

Utgå från patientens kunskaper, erfarenheter och mål  

 
Distriktssköterskorna förklarade att själva patientundervisningen kan se olika ut, det är 

individuellt hur man kan anpassa undervisningen för patienten. Distriktssköterskorna ansåg att 

det var viktigt att kunna läsa av patienten och anpassa undervisningen till rätt nivå då 

patienterna är olika individer och har olika förutsättningar. Man kan anpassa 

patientundervisningen så att den blir personcentrerad genom att vara väldigt lyhörd för den 

enskilde patienten genom att undersöka vilka erfarenheter, kunskaper och mål patienten har. 

Flertalet av distriktssköterskorna berättade att de började undervisningstillfällena genom att 

ställa öppna frågor och ta reda på vilken sorts person de har framför sig för att kunna anpassa 

undervisningen. Det är då viktigt att inte gå för snabbt fram som distriktssköterska utan våga 

stanna upp, lyssna in vad patienten säger och låta patienterna prata. 

 

”Jag brukar börja mina patientundervisningar med att ställa öppna frågor och utifrån 

hens svar kan jag möta människan framför mig och förstå vad hen vet om sin sjukdom 

och på så sätt kan vi tillsammans sätta upp mål för hens vård och på sätt göra 

undervisningen individanpassad och personcentrerad” (IP:2) 

 

 Många av distriktssköterskorna påtalade vikten av patientens roll, hur viktigt det var att 

patienterna är motiverade och delaktiga för att de skulle kunna ta till sig något av 

informationen. Distriktssköterskorna ansåg att det alltid var individen som bestämde, 

distriktssköterskan kunde inte vara den som tog över och sa att det skulle fungera på ett visst 

sätt, det var upp till patienten. Distriktssköterskorna ansåg att det var patientens motivation 

man måste utgå ifrån för att de skulle kunna göra livsstilsförändringar. 
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”Patienterna har sin sjukdom 365 dagar om året och jag träffar dem endast en timme, 

1-2 gånger per år, då är det viktigt att få dem att förstå att de är de själva som är 

ansvariga för sin sjukdom. Därför tycker jag att målet med både individuell- och 

gruppundervisning är att få patienterna intresserade av sin sjukdom och få dem att 

förstå att de kan påverka sin egen hälsa” (IP:1) 

 

Alla distriktssköterskor i studien upplevde att de arbetade ur ett personcentrerat perspektiv vid 

patientundervisning med diabetespatienter. De pratade alla om hur viktigt det var att anpassa 

patientundervisningen och utgå från patienten. Några av distriktssköterskorna nämnde att de 

upplevde att det kunde vara svårare att arbeta personcentrerat i en grupp än vid enskild 

patientundervisning. Vid gruppundervisning var det viktigt att kunna se alla i gruppen och se 

till att alla fick chansen att vara med så att det inte blev några personer som tog över i 

gruppundervisningstillfället. Trots att det upplevdes vara svårare att arbeta personcentrerat vid 

gruppundervisning uttryckte flera av distriktssköterskorna hur viktigt och nödvändigt det var 

att man kunde arbeta med både individ- och gruppundervisning, just för att de kompletterade 

varandra. De betonade att de även vid gruppundervisningen försökte individualisera 

undervisningen utifrån gruppen och deras önskemål. 

 

”Det är inga problem att anpassa patientundervisningen så den blir personcentrerad 

vid enskilda besök för då kan man lyssna på patienten och anpassa undervisningen, 

det är svårare vid gruppundervisningen, då patienternas bakgrund ser så olika ut, vad 

de har för utbildning, bakgrund, ålder, intressen, erfarenheter” (IP:7)  

 

Distriktssköterskorna betonade vikten av att patientens mål måste vara tydliga och 

individuella. Den enskilda patientundervisningen utgick från vad patienten själv behövde och 

ville veta samt vilka mål patienten skulle ha för att uppleva en god hälsa.  

 

”Det är jätteviktigt att man anpassar patientundervisningen till patienten istället för 

att anpassa patienten till ett färdigt koncept” (IP:2) 
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Diskussion  

Sammanfattning av huvudresultaten 

Studiens resultat visade att många av distriktssköterskorna upplevde att de behövde en ökad 

kunskap om invandrares kost- och motionsvanor. Det fanns stora kulturella skillnader när det 

gällde mat och motion och distriktssköterskorna ansåg sig behöva en kulturellt anpassad 

utbildning inom detta ämnesområde. Flera av distriktssköterskorna uttryckte att de tyckte att 

det var roligt och spännande att arbeta med patientundervisning samt att de var engagerade i 

patientundervisningen med diabetespatienter. Distriktssköterskorna i studien ville även arbeta 

mer i team och samarbeta mera med till exempel dietister, diabetesläkare och sjukgymnaster 

för att kunna erbjuda en god diabetesvård och patientutbildning. Vidare upplevde de flesta 

distriktssköterskorna att de hade för lite tid avsatt för patientundervisning. Det framkom även 

att man på vissa vårdcentraler inte ens hade möjlighet att ha patientundervisning i grupp på 

grund av tids- och personalbrist.  I studien framkom det vidare att distriktssköterskorna 

upplevde att de arbetade med ett personcentrerat förhållningssätt vid patientundervisningen 

med diabetespatienter. De ansåg att det var viktigt att anpassa patientundervisningen och utgå 

från patienten. Några upplevde att det var svårare att arbeta personcentrerat i en grupp än vid 

enskild undervisning.  

 

Resultatdiskussion 

Resultatdiskussionen presenteras utifrån McCormack et al. (2006) teoretiska referensram 

inom personcentrerat förhållningssätt. Referensramen består av fyra teoretiska begrepp: 

förutsättningar, vårdmiljö, personcentrerade processer samt förväntat resultat.  

 

Förutsättningar 

McCormack et al (2006) teoretiska begrepp förutsättningar beskrev vikten av 

distriktssköterskornas egna förmågor, kunskaper, engagemang, kommunikation och 

värderingar som alla bidrar till att distriktssköterskans kunde ta rätt beslut och ge vård utifrån 

varje patients enskilda behov. Av resultaten i föreliggande studie framkom att 

distriktssköterskorna ansåg att deras egna förmågor och att det var roligt och spännande att 

undervisa var viktigt för kvaliteten på patientundervisningen. Även tidigare studier visade att 

sjuksköterskor har en mycket viktig roll vid patientundervisning för patienter med diabetes, 

där de skulle förmedla kunskap om diabetes, motivera patienterna samt öka deras följsamhet 
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till behandlingen (Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja, 2007; 

Raajimakers, Hamers, Martens, Bagchus, Vries & Kremers, 2013). Studier har påvisat att de 

patienter som fick patientundervisning av en sjuksköterska fick bättre värden när det gällde 

BMI, HbA1c, kolesterol och att de hade mindre besvär av hjärt-kärlsjukdom och fotsår 

(Gagliardino, Aschner, Baik, Chan, Chantelot, Ilkova & Ramachandran, 2012). 

Distriktssköterskorna i föreliggande studie ansåg att de över lag att hade goda kunskaper om 

patientundervisning, men att kunskap är en färskvara som de dagligen måste arbeta med för 

att hålla sig uppdaterade och upprätthålla sin kompetens. Många av distriktssköterskorna i 

denna studie upplevde dock att de saknade kunskaper om invandrares kosthållning och 

motionsvanor då det fanns stora kulturella skillnader när det gällde mat och motion. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) rekommendationer bör patienter med diabetes med annan kulturell 

bakgrund erbjudas en kulturellt anpassad patientundervisning i grupp. Författarna anser att 

distriktssköterskornas önskemål om mer kunskap om invandrares kost- och motionsvanor är 

en mycket viktig och aktuell fråga, då Sverige har tagit emot ett större antal människor från 

andra kulturer genom den ökade flyktingströmmen genom Europa.  

 

Författarna anser att distriktssköterskorna behöver en god insikt om sina egna förutsättningar 

för att kunna arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt, men också att ledningen på 

arbetsplatserna möjliggör för distriktssköterskorna att få rätt utbildning för sina 

arbetsuppgifter. Distriktssköterskorna kan då erbjuda varje enskild patient med diabetes 

kunskaper och trygghet, så att de kan nå sina individuella målvärden, sköta sin egenvård och 

uppleva välbefinnande trots sin sjukdom. 

 

Vårdmiljö 

Flera distriktssköterskor i denna studie upplevde att de hade för lite tid avsatt för att 

genomföra patientundervisningar. De hade även för lite tid och resurser för att kunna planera, 

reflektera och följa upp patientundervisningen för att sedan kunna utveckla och förbättra 

diabetesvården. Det framkom att alla vårdcentraler som medverkade i denna studie inte hade 

möjlighet att erbjuda gruppundervisning på grund av brist på tid och resurser. Enligt 

Socialstyrelsen (2015) bör hälso- och sjukvården erbjuda gruppbaserad patientundervisning 

till patienter med diabetes typ 1 och 2. Dock visade Socialstyrelsens nationella utvärdering 

från 2014 att det var endast 18 % av vårdcentralerna inom primärvården som erbjöd 

gruppundervisning till diabetespatienter. Detta betyder att patienter med diabetes har olika 

möjligheter och förutsättningar beroende på var i Sverige de bor.  
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Tidigare studier visade att sjuksköterskor upplevde att tidsbristen var ett stort hinder inom 

patientundervisningen samt att strukturella och ekonomiska problem inom ledningen var en 

anledning till tids- och resursbrist inom patientundervisningen (Balcou Debussche et al, 

2008). Även Eriksson et al. (2008) skrev i sin studie att om distriktssköterskan upplevde 

tidsbrist och stor arbetsbelastning kan det påverka sjuksköterska- och patientrelationen 

negativt. Enligt McCormack et al. (2006) teoretiska begrepp vårdmiljö, så överensstämmer 

tidigare studiers resultat om tids- och resursbrist, ihop med olika faktorer inom ledningen.  

Enligt begrepp vårdmiljö så har relationer och ledarskap en betydande roll för personcentrerad 

vård. Författarna anser att både denna studies resultat samt tidigare forskning påvisar att olika 

faktorer inom ledningen kan bidra till att distriktssköterskor upplever tid- och resursbrist. 

Ledningen på vårdcentralerna behöver ta ett större ansvar och se över patientundervisning, 

göra prioriteringar och möjliggöra mer tid och resurser och ett utökat teamarbete för 

distriktssköterskorna för att de ska kunna utföra en personcentrerad patientundervisning. Detta 

skulle kunna bidra till att patientundervisningen för patienter med diabetes förbättrades i stort, 

men även att distriktssköterskorna skulle kunna implementera ett personcentrerat 

förhållningssätt i sitt arbete i ännu större utsträckning än vad de gör idag.  

 

Personcentrerade processer 

Distriktssköterskorna i studien ansåg att de utgick från patienternas egna kunskaper och 

erfarenheter om sin sjukdom vid patientundervisningen och de strävade mot att göra 

patienterna delaktiga i sin egen vård. Distriktssköterskorna berättade att det var viktigt att de 

var lyhörda för den enskilde patientens önskemål och att varje patients mål skulle vara 

individuella och tydliga. Detta bekräftas från resultat i tidigare studier (Raajimakers et al. 

2013) där sjuksköterskor ansåg att det var viktigt med individanpassade mål och planer i 

undervisningen för patienter med diabetes. Tidigare studier (Alharbi, Carlström, Ekman, 

Jarneborn & Olsson, 2014; Hörnsten, Lundman, Stenlund & Sandström, 2005) visar att 

vårdpersonal som använder ett personcentrerat förhållningssätt i sitt arbete bidrar till att 

patienterna känner sig sedda och lyssnade till och patienterna får en personlig förståelse för 

sin sjukdom som leder till förbättrade HbA1c- och kolesterolvärden. Flera av 

distriktssköterskorna i denna studie upplevde dock att det var svårare att arbeta med ett 

personcentrerat förhållningssätt vid gruppundervisningar än vid enskild undervisning.   
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Författarna anser att flera aspekter av distriktssköterskornas individuella patientundervisning 

var i enlighet med ett personcentrerat förhållningssätt enligt McCormack et al. (2006) 

referensram. Begreppet den personcentrerade processen innebär att vårdpersonal i 

utbildningsprocessen ska ta hänsyn till patienters tidigare upplevelser, kunskaper och göra 

dem delaktiga i beslut som rör deras vård. Att distriktssköterskorna hade svårare att arbeta 

personcentrerat vid gruppundervisning kan bero på att distriktssköterskorna upplever att de 

har för lite tid och resurser för gruppundervisningar. De hinner tyvärr inte sätta sig in i varje 

deltagares individuella historia vid gruppundervisningen då mycket information ska förmedlas 

vid varje mötestillfälle. Författarna anser att detta är en viktig fråga för ledningen på 

vårdcentralerna att frigöra tid och resurser så att även deltagare vid gruppundervisningar kan 

känna sig sedda och hörda av distriktssköterskorna och i förlängningen nå sina individuella 

mål och förbättra sina värden. 

 

Det förväntade resultatet 

Resultaten i studien visade att distriktssköterskorna ville samarbeta mer med varandra dels för 

att kunna stötta varandra men också arbeta mer i team med till exempel dietister, läkare och 

sjukgymnaster för att kunna erbjuda alla diabetiker en god diabetesvård och 

patientundervisning. Detta stärks genom McCormack et al. (2006) referensram för 

personcentrerad vård där begreppet det förväntade resultatet beskrivs och man då ansåg att 

det var viktigt att personalen samarbetar för en personcentrerad vård. Författarna anser att ett 

större fokus på personcentrerad vård skulle kunna bidra till en förbättrad diabetesvård och 

patientundervisning. Distriktssköterskorna skulle behöva samarbeta mer mellan 

vårdcentralerna för att kunna hjälpas åt med de patienter som har diabetes och även 

patientundervisningen. Genom ett större samarbete skulle patienterna få en större möjlighet 

till att få en mer jämlik diabetesvård eftersom att denna studie samt Socialstyrelsen (2014) 

visar att långt ifrån alla vårdcentralerna erbjuder gruppundervisning för diabetespatienter. Så 

som utvecklingen ser ut i samhället idag med en ökad befolkning och ökad belastning på 

hälso- och sjukvården så kan detta förslag kunna bidra till en god och säker diabetesvård i 

framtiden.  
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Metoddiskussion  

Eftersom författarna var intresserade av distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter 

användes en kvalitativ ansats. Kvalitativa studier är lämpade när man vill skapa en förståelse 

genom intervjuer för att få reda på personers upplevelser, förväntningar och erfarenheter av 

ett fenomen (Polit & Beck, 2011).  

 

Resultatets trovärdighet 

Kvalitativa studier bedöms genom att studera graden av trovärdighet. Detta sker genom 

granskning om studiens syfte och frågeställningar har blivit besvarade genom den valda 

metoden och om urval, material samt analys stämmer överens med syftet (Polit & Beck, 

2011).  

 

Informanterna vid denna studie hade varierande åldrar och de hade lång arbetslivserfarenhet, 

vilket förstärker trovärdigheten. Alla informanter var kvinnor men det anses inte ha påverkat 

resultatet negativt då denna könsfördelning är vanlig inom distriktssköterskeyrket. Deltagarna 

arbetade på sex olika vårdcentraler i två olika landsting vilket kan vara till en fördel för 

studien och öka dess trovärdighet. Svagheter vid denna studie kan vara att datainsamling, 

analys och granskning kan ha påverkats negativt då författarna inte har någon tidigare 

erfarenhet av att intervjua och att genomföra denna typ av studie. Genom ett nära samarbete 

med handledare som har erfarenhet av att genomföra kvalitativa studier så anses dessa 

faktorer dock inte ha påverkat studien negativt. Det första urvalet av informanter gjordes 

utifrån studiens inklusionskriterier av verksamhetscheferna på vårdcentralerna. Författarna 

hade en viss förförståelse av det studerade fenomenet eftersom båda arbetar som 

sjuksköterskor inom primärvården, så man kan inte helt utesluta att förförståelsen har 

påverkat dataanalysen och resultatet. Eftersom författarna diskuterat detta och har haft detta i 

åtanke vid studiens arbete så bedöms ändå förförståelsen inte haft någon negativ påverkan på 

resultatet. 

 

Giltighet 

Författarna använde ett strategiskt urval för att hitta lämpliga informanter som hade 

kännedom om studiens forskningsområde och på så sätt kunde bidra med sina kunskaper och 

erfarenheter till studien. Två pilotintervjuer gjordes då författarna ville försäkra sig om att 
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frågorna i intervjuguiden var relevanta. Alla intervjuer transkriberades och analyserades 

utifrån en innehållsanalys som utmynnade i ett antal subkategorier och kategorier. Författarna 

anser att tolkningen av resultaten kan anses som giltiga då de styrks av ett antal citat och att 

författarna har tolkat och sammanställt resultatet tillsammans.  

 

Tillförlitlighet 

Studiens tillförlitlighet ska bedömas, vilket innebär en granskning om författarna utförligt har 

redovisat urvalet och om datainsamling och analys kan reproduceras i en ny studie (Polit & 

Beck, 2011). All data från de inspelade intervjuerna transkriberades och analyserades genom 

en noggrann innehållsanalys där materialet lästes igenom ett flertal gånger individuellt av 

författarna. Utifrån materialet formulerades ett antal koder, subkategorier och kategorier.   

Innehållsanalys och resultat diskuterades och bearbetades tillsammans av författarna och även 

i samråd med handledare. 

 

Överförbarhet 

Studiens överförbarhet bedöms utifrån studiens trovärdighet och tillförlitlighet, vilka visar om 

resultatet i studien går att generalisera eller överföra till andra situationer eller grupper (Polit 

& Beck, 2011). Det är upp till läsaren att bedöma om studien är generaliserbar och överförbar 

till andra grupper eller situationer. Eftersom studien har ett litet antal informanter kan 

resultaten vara svåra att generalisera till andra grupper. Studiens resultat kan dock fungera 

som ett underlag för att utveckla ett personcentrerat förhållningssätt inom primärvården. 

 

Slutsats 

Det ställs höga krav på distriktssköterskor samt övrig vårdpersonal i dagens samhälle. Antalet 

patienter med diabetes ökar samt antalet personer som lever och bor i Sverige ökar. Resultatet 

i studien visade att det är viktigt att distriktssköterskor har en god kunskap om kulturella 

skillnader hos patienter med diabetes som tillexempel skillnader i kost, motions- samt 

levnadsvanor. Det är också av stor vikt att man ser över hur diabetesvården fungerar idag. Det 

finns en brist på tid- och resurser och man kan då behöva samarbeta mera med varandra i 

team. Det är viktigt att arbeta med ett personcentrerat förhållningssätt för att möta alla 

patienter och utgå från den enskilda individen. En viktig faktor och för att klara av detta ökade 

tryck och arbetsbelastning är att man som distriktssköterska är engagerad och trivs med sitt 

arbete. 
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Studiens kliniska betydelse 

Resultatet i denna studie visar att distriktssköterskor och arbetsledning behöver se över hur 

diabetesvården fungerar idag på respektive arbetsplats och hur man kan förbättra 

diabetesvården. Eftersom diabetes är en stor folkhälsosjukdom samt antalet patienter med 

diabetes ökar är det av stor vikt att man även tar hänsyn till samhälleliga aspekter så som till 

exempel hälsoekonomin. Det är en stor kostnad och man har sett att det finns en brist på tid- 

och resurser så alla bör se över om man skulle kunna samarbeta mera med varandra över 

vårdcentralernas gränser för att kunna erbjuda en god och säker diabetesvård. Det är även 

viktigt att ha i åtanke hur man arbetar för att få fram ett bra resultat. Det är viktigt att ta 

hänsyn till olika etiska aspekter och då lämpar det sig väl att arbeta med ett personcentrerat 

förhållningssätt och utgå från individen. Detta förhållningssätt tror författarna av denna studie 

kommer att få ett större inflytande och öka i popularitet inom diabetesvården. 

 

 

Förslag till vidare forskning 

Författarnas förslag till vidare forskning är att man skulle kunna undersöka hur patienterna 

upplever att patientundervisningen kring deras diabetes fungerar och vad de har för syn på 

detta. Det hade varit intressant att titta på detta område även från det perspektivet för att få en 

bredare bild av hur det fungerar samt för att kunna jämföra om patienternas respektive 

distriktssköterskornas upplevelser och erfarenheter är samma eller skiljer sig åt. Det hade varit 

intressant att se om patienterna upplever att de får en personcentrerad patientundervisning om 

deras diabetes eller om distriktssköterskorna bara upplever att de arbetar ur ett personcentrerat 

förhållningssätt. Det kan vara nödvändigt att se på detta ämnesområde från två olika 

perspektiv för att kunna utföra förbättringar inom patientundervisningen inom diabetesvård. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



27 

 

 

Referenser 

Alazri, M H., Heywood, P., Neal, R D., & Leese, B. (2007). UK GPs´ and practice nurses´ 

views of continuity of care for patients with type 2 diabetes. Family Practice. 24, 128-137. 

doi: 10.1093/fampra/cmm003 

 

Alharbi, T S., Carlström, E., Ekman, I., Jarneborn, A & Olsson, L-E. (2014). Experiences of 

person-centered care – patients´ perceptions: qualitative study. BMC Nursing. 13:28. doi: 

10.1186/1472-6955-13-28 

 

Balcou-Debussche, M., & Debussche, X. (2008). Type 2 diabetes patient education in 

Reunion Island: Perceptions and needs of professionals in advance of the initiation of a 

primary care management network. Elsevier, Diabetes & Metabolism 34, 375-381. doi: 

10.1016/j.diabet.2008.03.002 
 
Berg, A-L., Persson, E., Karlsson, J., & Friberg, F. (2014). Registered nurses ‘perception of 

conditions for patient education – focusing on aspects of competence. Scandinavian Journal 

of Caring Sciences. 28, 523-536. doi: 10.1111/scs.12077 

  

Codex. (2015). Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden. Hämtad 2015-11-30, från 

http://www2.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf 

 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige – DSF. (2008). Kompetensbeskrivning Legitimerad 

sjuksköterska med specialistsjuksköterskeexamen – Distriktssköterska. Hämtad 2015-11-30, 

från 
file:///C:/Users/Kent/Downloads/kompetensbeskrivning_for_distriktsskoterskor%20(4).pdf 
 

Edberg, A. (red) (2013). Omvårdnad på avancerad nivå: kärnkompetenser inom 

sjuksköterskans specialistområde. Lund: Studentlitteratur. 
 

Eriksson, I., & Nilsson, K. (2008). Preconditions needed for establishing a trusting 

relationship during health counselling – an interview study. Journal of Clinical Nursing. 17, 

2352-2359. doi: 10.1111/j.1365-2702.2007.02265.x 

 

Gagliardino, J.J., Aschner, P., Baik, S.H., Chan, J., Chantelot, J.M., Ilkova, H., & 

Ramachandran, A. (2012). Patient´s education, and its impact on care outcomes, resource 

consumtion and working conditions: Data from the International Diabetes Management 

Practices Study (IDMPS). Diabetes & Metabolism, 38(2), 128-134. 

Doi:10,1016/j.diabet.2011.07.002    

 

HSL 1998:531. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Högskolan Dalarna (2013). Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten 

vid Högskolan Dalarna. 

  

Hörnsten, Å., Lundman, B., Almberg, A., & Sandström, H. (2008). Nurses ‘experiences of 

conflicting encounters in diabetes care. European Diabetes Nursing.5(2): 64-69. 

doi: 10,1002/edn.112 

 

http://www2.dsr.dk/dsr/upload/3/0/813/SSN_etiske_retningslinjer.pdf
../../../../../../Library/Containers/com.apple.mail/Data/Library/Downloads/kompetensbeskrivning_for_distriktsskoterskor%20(4).pdf


28 

 

 

Hörnsten, Å., Lundman, B., Stenlund, H., & Sandström, H. (2005). Metabolic improvement 

after intervention focusing on personal understandning in type 2 diabetes. Diabetes Research 

and Clinical Pracitice. 68, 65-74. doi: 10,1016/j.diabres.2 004,08.003 

HSL 1998:531. Hälso- och sjukvårdslagen. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

Jallinoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A., & Patja, K. 

(2007).The dilemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among primary 

care physicians and nurses. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 25, 244-249. 
 

Jansink, R., Braspenning, J., Weijden van der, T., Elwyn, G., & Grol, R. (2010). Primary care 

nurses struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a qualitative analysis. BMC Family 

Pracitice. 11:41. doi:10,1186/1471-2296-11-41 

 

Lejsgard Christensen, S. & Huus Jensen, B. (2004). Didaktik och patientutbildning. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Läkemedelsverket. (2014). Läkemedelsboken. Uppsala: Läkemedelverket.  

 

McCormack, B & McCance, T. (2006). Development of a framework for person- centered 

nursing. Journal of Advanced Nursing, 56(5), 472-479. doi: 10.1111/j.1365-

2648.2006.04042.x 

 

Nationella diabetesregistret. (2014). Årsrapport. Hämtad 2015-12-09, från 

http://www.diabetes.se/PageFiles/1251/Arsrapport_NDR_2014.pdf 

 

Polit, D.F, & Beck, C.T. (2011). Nursing research: generating and assessing evidence for 

nursing practice. 8 upplagan. Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & 

Wilkins. 
 

Raaijmakers, L., Hamers, F., Martens, M., Bagchus, C., Vries, N., & Kremers, S. (2013). 

Perceived facilitators and barriers in diabetes care: a qualitative study among health care 

professionals in Netherlands. BMC Family Practice, 14, 114. doi:10.1186/1471-2296-14-114 

Ren, M., Yang, C., Lin, S.Z., Xiao, H.S., Mai, L.F, Guo, Y.C., & Yan, L. (2014). Effect of 

Nursing Education on the prevention of Diabetetic Foot Ulceration Among Patients with 

High-Risk Diabetic Foot: A Follow-Up Analysis. Diabetes Technology & Therapeutics, 

16(9), 576-581. doi: 10,1089/dia.2014,0004 

Ruderfeldt, D. & Axelsson, L. (2004). Patientundervisning vid diabetes- faktorer och åtgärder 

av betydelse för förändring av kostvanor. Vård i Norden, 74, (24), 9-14. 
 

Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Hämtad 2015-11-11, från 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19689/2015-2-3.pdf 

SOSFS 1995:5. Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor och barnmorskor. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Statens beredning för medicinsk utvärdering. (2009) Patientutbildning vid diabetes. En 

systematisk litteraturöversikt. Stockholm: SBU. 

http://www.diabetes.se/PageFiles/1251/Arsrapport_NDR_2014.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19689/2015-2-3.pdf


29 

 

 

Svensk sjuksköterskeförening. (2010). Svensk sjuksköterskeförenings strategi för 

utbildningsfrågor. Hämtad 2014-09-10, från 
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Utbildning-

publikationer/Strategi.for.utbildnfragor.pdf 

 

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård – SFSD & Svensk Sjuksköterskeföreningen 

– SSF. (2013). Kompetensbeskrivning och förslag till utbildning för specialistsjuksköterska i 

diabetesvård. Hämtad 2015-11-30, från 

http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-

sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-

publikationer/kompetensbeskrivning_sjukskorterka.diabetes.vard.pdf 

 

Wu Vivienne, S., Tung, H.H., Liang, S.Y., Lee, M.C., & Yu, N.C. (2014). Differences in the 

perceptions of self-care, health education barriers and educational needs between diabetes 

patient and nurses. Contemporary Nurse. 46, (2), 187-196. doi: 10.5172/conu.2014.46.2.187 

Ugur, E., Demir, H., & Akbal, E. (2015). Postgraduate education needs of Nurses´who are 

caregivers for patients with diabetes. Pak J Med Sci, 31(3), 637-642. doi: 

http://dx.doi.org/10.12669/pkms.313.6732 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Utbildning-publikationer/Strategi.for.utbildnfragor.pdf
http://www.swenurse.se/Global/Publikationer/Utbildning-publikationer/Strategi.for.utbildnfragor.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning_sjukskorterka.diabetes.vard.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning_sjukskorterka.diabetes.vard.pdf
http://www.swenurse.se/globalassets/publikationer-svensk-sjukskoterskeforening/kompetensbeskrivningar-publikationer/kompetensbeskrivning_sjukskorterka.diabetes.vard.pdf
http://dx.doi.org/10.12669/pkms.313.6732


 
 

 

Bilagor 
 

Bilaga 1  

 

INTERVJUGUIDE 

 

1. Beskriv ditt arbete kring patientundervisning med diabetespatienter.  

2. Vad fungerar bra i undervisningen, vad fungerar mindre bra? Ge exempel.  

3. Kan du ge förslag på vilket sätt man skulle kunna förbättra patientundervisningen?  

4. Vad är målet med undervisningen?  

5. Kan du beskriva hur du upplever patientens roll i undervisningssituationen?  

6. Hur tänker du kring din kunskap och kompetens när det gäller patientundervisning?  

7. På vilket sätt har organisationen betydelse för ditt arbete med patientundervisning?  

8. Berätta om dina möjligheter att anpassa patientundervisningen så att den blir 

individanpassad och personcentrerad?  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2  

 
    Falun 2015-06-02 

INFORMATIONSBREV TILL VERKSAMHETSCHEFER 

Information om önskemål av distriktssköterskors medverkan i en studie om 

”Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av patientundervisning till personer 

med diabetes – utifrån ett personcentrerat förhållningssätt” 

 
Vi är två studenter som läser till specialistsjuksköterska med inriktning Distriktssköterska på 

Högskolan Dalarna och under höstterminen 2015 kommer vi att skriva vår magisteruppsats. 

 

Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer med distriktssköterskor. 

Intervjuerna beräknas ta cirka 45 minuter och kommer att genomföras i september 

2015 av distriktssköterskestudenterna Lina Jönsson-Ideborg och Malin Thorzander. 

Plats för intervjuerna kommer vi överens om tillsammans med deltagarna. Med deras 

tillåtelse kommer intervjun att spelas in på band. Inspelningen kommer att förvaras så 

att ingen obehörig kan ta del av den. Efter genomförd studie kommer materialet att 

förstöras. Resultatet av studien kommer att redovisas på ett sådant sätt att deltagare är 

anonyma och inte kan identifieras.  
Studien kan bidra till viktig och fördjupad kunskap inom patientundervisning samt påvisa 

eventuella förslag till förbättringar inom detta område. Vi ser inga risker med deltagande i 

studien. 

 

Deltagande i studien är frivilligt och deltagarna kan själv välja att avbryta deltagandet i 

studien när som helst utan att behöva ange någon orsak. Undersökningen kommer att 

presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, där deltagarna kommer att få 

tillgång till studien. 
 

Vi önskar komma i kontakt med distriktssköterskor som arbetar med diabetespatienter 

och har erfarenhet av patientundervisning. Om du godkänner studien och att intervjuer 

kommer att ske, hoppas vi att du senast 2015-06-12 kan maila oss kontaktuppgifter till 

aktuella distriktssköterskor. Vi kommer sedan att kontakta dessa för ytterligare 

information och planering när intervjuerna ska ske.  
 

Detta informationsbrev kommer även att skickas per post. Om du har några frågor är du 

välkommen att höra av dig till oss!  

 

Med vänlig hälsning 

 
Lina Jönsson-Ideborg Malin Thorzander Susanna Nordin  

Dsk-student   Dsk-student   Handledare/Adjunkt 

h14linid@du.se  h06malth@du.se              snr@du.se 

070-364 71 82  070-622 01 85  Högskolan Dalarna 

Akademin Utbildning, Hälsa 

och Samhälle 
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Bilaga 3  

Falun 2015-08-17 

 

FORSKNINGSPERSONSINFORMATION 

”Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av patientundervisning till personer 

med diabetes – utifrån ett personcentrerat förhållningssätt” 

 

Du tillfrågas härmed om att delta i en forskningsstudie om ”Distriktssköterskors upplevelser 

och erfarenheter av patientundervisning till personer med diabetes – utifrån ett personcentrerat 

förhållningssätt”.  Studien kan bidra till viktig och fördjupad kunskap inom patient-

undervisning samt påvisa eventuella förslag till förbättringar inom detta område. 

 

De som tillfrågas om intresse att delta studien är personer som arbetar som distriktssköterskor 

och arbetar med diabetespatienter. Studien kommer att genomföras med hjälp av intervjuer 

med frågor kring upplevelser av hur patientundervisningen med diabetespatienter fungerar. 

 

Deltagandet innebär att Du kommer att intervjuas av en sjuksköterska som studerar till 

specialistsjuksköterska med inriktning Distriktssköterska vid Högskolan Dalarna. Intervjun 

beräknas ta 30-45 minuter och kommer att ske vecka 36 och med din tillåtelse kommer den att 

spelas in på band. Intervjun kommer därefter att skrivas ut och materialet kommer att 

avidentifieras och hanteras konfidentiellt. Inga andra än ansvariga för studien får tillgång till 

materialet. 

 

Studien kan bidra till viktig och fördjupad kunskap inom patientundervisning samt påvisa 

eventuella förslag till förbättringar inom detta område. Vi ser inga risker med deltagande i 

studien. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna, där Du 

kommer att få tillgång till studien. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan själv välja att 

avbryta Din medverkan när som helst utan att behöva ange någon orsak. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Lina Jönsson-Ideborg Malin Thorzander Susanna Nordin 

Dsk-student   Dsk-student   Handledare/Adjunkt 

h14linid@du.se  h06malth@du.se              snr@du.se 

070-364 71 82 070-622 01 85 Högskolan Dalarna 

Akademin Utbildning, Hälsa och 

Samhälle 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:h14linid@du.se
mailto:h06malth@du.se
mailto:snr@du.se


 

 

 

Bilaga 4  

 
 

SAMTYCKESFORMULÄR 

Jag har fått muntlig och skriftlig information om studien som handlar om 

”Distriktssköterskors upplevelser och erfarenheter av patientundervisning till personer 

med diabetes – utifrån ett personcentrerat förhållningssätt” 

Jag samtycker till att delta och är medveten om att deltagandet är helt frivilligt och när som 

helst kan avbrytas utan att jag behöver ange någon orsak. 

 

 

 

Underskrift av undersökningsperson   

 

Ort, datum 

 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

 

Underskrift av studenter 

 

Ort, datum    Ort, datum 

 

Underskrift    Underskrift 

Malin Thorzander   Lina Jönsson-Ideborg 

Namnförtydligande   Namnförtydligande 

Ansvariga för projektet: 

Malin Thorzander Lina Jönsson- Ideborg 

Dsk-student  Dsk-student 

070-622 01 85 070-364 71 82 

h06malth@du.se     h14linid@du.se 
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