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Sammanfattning 
 

Titel: Patienters erfarenheter av diabeteskontroller på hälsocentraler. 

Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom som kan orsaka flera olika komplikationer. 

För att undvika diabeteskomplikationer erbjuds patienter med diabetes typ 2 

regelbundna kontroller. Sjuksköterskan har en viktig roll i behandlingen av dessa 

patienter, genom dialog och kompetens kan sjuksköterskan stärka patienten i sin 

diabetes. Med denna studie vill författarna ta tillvara patienternas erfarenheter för att 

utveckla de återkommande diabeteskontrollerna på hälsocentralerna. 

Syfte: Att belysa de erfarenheter som patienter med diabetes typ 2 har av 

återkommande kontroller på vård-/ hälsocentral. 

Metod: Studien genomfördes med en kvalitativ ansats. Nio patienter med diabetes som 

gick på regelbundna diabeteskontroller på vård-/ hälsocentral, intervjuades med 

semistrukturerade frågor utifrån en intervjuguide. En kvalitativ manifest innehållsanalys 

användes för att analysera intervjuerna. 

Resultat: Vid analysen framkom tre huvudkategorier och sju underkategorier. De tre 

huvudkategorierna var: Vårdrelation, patienterna upplevde att de fick bra bemötande 

när de var på kontroll för sin diabetes. Vårdpersonalen ingav trygghet och förtroende. 

Patienterna kände sig delaktiga i sin diabetesbehandling och de kände att de fick det 

stöd som de önskade från vården. Kontinuitet, att möta samma kompetenta vårdpersonal 

på sina regelbundna diabeteskontroller var uppskattat av alla patienterna. Egenvård, 

informationen om egenvård upplevdes som tillräcklig. 

Slutsats: Med utgångspunkt från resultaten är det viktigt att patienter med diabetes får 

träffa samma vårdpersonal för att känna trygghet i vårdrelationen. För att frambringa en 

god vårdrelation förutsätter det att sjuksköterskorna kan möta patienterna i en jämbördig 

och ömsesidig vårdrelation. Studiens resultatet visar att det är viktigt att bekräfta och se 

patientens erfarenheter av att leva med diabetes. 

 

Nyckelord 
Diabetes typ 2, Erfarenheter, Kontinuitet, Sjuksköterska,Vårdrelation 
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Abstract 

Title: How patients experience their diabetic follow ups/screenings at their local care 

center. 

Background: Diabetes is a chronic disease and can cause several different 

complications. To try to prevent such complications, patients with diabetes type 2 are 

offered regular controls at their care center. The nurse has an important role in treating 

those patients. Through dialog and knowledge the nurse can guide and strengthen the 

patient in their strive to treat their diabetes. 

Aim: To elucidate type 2 diabetes patients experience of their recurring health controls 

at their local care center. 

Method: This study was conducted with a qualitative approach. Nine diabetes patients 

who all go on regular diabetes check ups agreed to participate in semi structured 

interviews based on an interview guide. The interviews were then analyzed through  

manifest content analysis. 

Results: From the analysis emerged three main cathegories and seven sub cathegories. 

The main cathegories were: Nursing staff relations, patients experienced a good 

treatment at their recurring diabetes controls. The staff created a trustful and safe 

environment for the patients. The patients felt included in the treatment of their diabetes 

and they felt they received the support they needed from their care center. Continuity, 

to always meet the same, competent nursing staff at their regular diabetes check ups was 

much appreciated by all patients. Self-care, the information regarding self -care was 

perceived as sufficient. 

Conclusion: Based on the results, it is important that patients with diabetes meet the 

same health professionals to feel confident in the care relationship. To create a 

successful nursing relationship with the patient requires the nursing staff to meet  

patient in a respectful and equal relation. The study suggests the importance of 

confirming the patients and their experience of living with diabetes. 

Keywords: Diabetes type 2, Experience, Continuity, Nurse, Nursing relation 
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1 Inledning 
Diabetes är en kronisk sjukdom som kan medföra flera olika komplikationer samt en för 

tidig död. Diabetes ökar i världen, speciellt där det finns en högre levnadsstandard. År  

2006 antog FN:s generalförsamling en resolution, där medlemsländerna erkänner att 

diabetessjukdomen är ett globalt hot (Alvarsson, Brismar, Viklund, Wolk, Örtqvist & 

Österson, 2013). År 2010 fanns det 285 miljoner människor med diabetes i världen och 

år 2030 förväntas antalet patienter med diabetes ha ökat till 438 miljoner patienter om 

utvecklingen inte hejdas. En del av ökningen av antalet som har diabetes beror på att 

befolkningen ökar och andelen äldre personer ökar, men det är även en 

vällevnadssjukdom (Mulder, 2012). För att undvika att utveckla komplikationer behöver 

patienter med diabetes komma på regelbundna kontroller för sin diabetes på 

hälsocentral. Vid dessa återkommande kontroller får patienterna information om sin 

hälsostatus samt information och råd om diabetesen. Distriktssköterskan har därför en 

viktig roll att i uppmuntra och ge stöd åt patienter med diabetes. Denna studie kommer 

att belysa de erfarenheter som patienter med diabetes har av återkommande kontroller 

på hälsocentral. 

Benämningen vårdcentral och hälsocentral är skrivet på olika ställen i uppsatsen 

beroende på att det kallas olika inom landstinget. Med sjuksköterska avses i denna 

uppsats både diabetessköterska och distriktssköterska. Författarna använder enbart 

termen sjuksköterska i resultattexten.Ordet patient utgör de patienter som 

diagnostiserats med diabetes typ2.  

 

2 Bakgrund 

2.1 Historik 

Diabetes har funnits i årtusenden och det första kända sjukdomsfallet beskrevs redan i 

gamla papyrusrullar daterade 1522 före Kristus. Dessa papyrusrullar beskriver en 

patient med uttalad insulinbrist som före insulinets upptäckt ledde till en säker död. 

Diabetes mellitus betyder ökad mängd urin som innehåller socker. Läkarstuderande 

Paul Langerhans upptäckte år 1869 en cellanhopning i bukspottkörteln, vilket senare 

fick namnet Langerhans öar. Det var länge oklart vilken funktion de Langerhanska 

öarna hade. Experiment på hundar ledde till upptäckten att extrakt från de Langerhanska 

öarna korrigerade hundarnas blodsockerstegring. Hundarna hade  gjorts diabetiska 

genom att pankreas kirurgiskt avlägsnats. Den första människan som erbjuds insulin var 

diabetespatienten Leonard Thompson, vilket skedde år 1922. Genom detta arbete lades 
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grunden för insulinsubstitutionsterapi, en behandling som krävs för personer med 

insulinbrist (Mulder, 2012). 

 

2.2 Diabetes mellitus 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för sjukdomar som leder till ökad halt av glukos i 

blodet. Ökad törst och ökade urinmängder är vanliga symtom vid diabetes. Diabetes kan 

förorsaka komplicerande sjukdomar i flera av kroppens organ till exempelvis ögon, 

nerver, skelett, njurar, hjärta och blodkärl. De vanligaste formerna är typ 1 och typ 2 

diabetes. Vid typ 1 föreligger absolut insulinbrist på grund av att de insulinfrisättande 

betacellerna i bukspottkörteln är förstörda, och insulinbehandling är därmed nödvändig. 

Typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och tillståndet karakteriseras av 

relativ insulinbrist på grund av insulinresistens och tilltagande nedsatt insulinfrisättning 

från betacellerna (Agardh, Berne & Östman, 2009). Diabetesdiagnosen kan orsaka en 

kris för vuxna och skiljer sig från person till person (Alvarsson et al. 2013). 

World Health Organization, (WHO) har etablerat diagnostiska kriterier för diabetes. 

Fasteblodsocker ska vara 6,0 mmol/l eller lägre. Är fasteblodglukos 7,0 mmol/l eller 

högre föreligger diabetes. HbA1c är ett blodprov som ger svar på hur blodsockerhalten 

har legat två till tre månader innan provtagningen. Det mäter glykerat hemoglobin, och 

kan användas för diagnos av diabetes. Ett HbA1c värde på 48 mmol/mol eller högre 

indikerar diabetes. Diagnosen ställs efter att två förhöjda värden har uppmätts vid två 

olika tillfällen (Król, 2014). FN arbetar för att medlemsländerna ska upprätthålla 

nationella handlingsprogram för att förebygga samt behandla diabetes (Alvarsson et al. 

2013). Centrala mål i diabetesvården är att handleda personer med diabetes i att 

upprätthålla bra blodsockervärden för att förebygga komplikationer. För att nå detta mål 

gäller det att stärka förmågan hos personer med diabetes att hantera sjukdomen och ta 

eget ansvar (Socialstyrelsen, 2015). Enligt Escudero-Carretero, Prieto-Rodgriguez, 

Fernadez-Fernadez och March-Cerdá (2007) förväntar sig patienter att få det stöd som 

krävs, samt att information ska vara omfattande men på ett lättbegripligt sätt, så att de 

kan ta kontroll över sin sjukdom. Resultatet från en norsk studie visar att vårdgivare kan 

påverka patienter med typ 2 diabetes, genom att ge empatiskt, individualiserat, praktiskt 

och fortlöpande stöd (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010).  
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2.3 Nationella riktlinjer 

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvården är basen för diabetesvården i 

Sverige. Riktlinjerna är att förebygga och minska uppkomna komplikationer och att 

patienter med diabetes ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. Förändrade 

kostvanor och fysisk aktivitet är förstahandsalternativ vid behandling av diabetes typ 2 

och i andra hand tillkommer läkemedelsbehandling (Socialstyrelsen, 2015). 

Hälsotillståndet följs upp på patienter med diabetes genom rutinkontroller som kan ha 

en frekvens av varannan till var sjätte månad. En gång om året utförs en grundligare 

kontroll av läkare eller hos diabetesteam (Sagen, 2013).  

I Sverige finns det ett Nationellt diabetesregister för patienter med diabetes. Detta är ett 

kvalitetsregister som vårdenheter rapporterar till angående behandling och resultat. 

Nationella diabetesregistret följer upp överlevnad, läkemedel och komplikationer. 

Registret bidrar till ny kunskap, till exempel bästa tänkbara behandlingsalternativ 

(Socialstyrelsen, 2015). Iversen och Skafjeld (2013) menar att registret har som syfte att 

genom inmatad data ge underlag till att utveckla kvalitén vid diabetesbehandlingar. 

Detta kan i sin tur ge en bättre livskvalitet och mindre antal komplikationer för patienter 

med diabetes (Iversen & Skafjeld, 2013). Inom primärvården har en utveckling skett 

som innebär att under de senaste årtiondena har diabetesvården utvecklats till att bli 

teambaserad. Det innebär att runt patiententer med diabetes finns det diabetesteam som 

består av diabetessjuksköterska, läkare och ofta även dietist (Socialstyrelsen, 2015).  

 

Centrala mål i behandling av diabetes typ 2 är kost och motion vilka anses minska 

insulinresistensen. Målsättningen bör redan från debuten av sjukdomen vara att försöka 

nå bästa möjliga blodglukosnivå genom intensivbehandling. För att nå målet ska 

individuell vägledning ges utifrån personens förutsättningar att klara av att göra dessa 

livsstilsförändringar. Patienter med diabetes bör äta regelbundet genom att måltiderna 

fördelas jämnt över dygnet, detta för att få en jämnare blodsockernivå. En traditionell 

diabeteskost innehåller mindre kolhydrater, och en bra fettbalans. Det totala 

energiintaget påverkar vikten, oavsett vilken kost individen äter. Viktnedgång är en av 

framgångsfaktorerna för att nå bra blodsockervärde, men det har även en positiv 

påverkan på blodfetter och blodtryck (Thors Adolfsson, 2012). Fysisk aktivitet är en 

viktig del i behandling eftersom det har en positiv påverkan på insulinkänsligheten. 

Motion hjälper även mot högt blodtryck, höga blodfetter och minskar risken för hjärt- 

kärlsjukdomar (Johansson & Wredling, 2012). Läkemedelsbehandling erbjuds då 
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kostbehandling fungerar otillräckligt. Läkemedelsbehandlingen kan vara tabletter eller 

injektioner, enskilt eller tillsammans (Sagen, 2013). 

Enligt Nationella riktlinjer för diabetesvården bör vården erbjuda patienter med typ 2 

diabetes råd och stöd för ökad fysisk aktivitet. Hur patienter med diabetes äter och 

motionerar har stor betydelse på både kort och lång sikt (Socialstyrelsen, 2015). 

Diabeteskontrollen på hälsocentralen ska stödja patienten att vidta egenvård gällande 

kost, motion och diabetesläkemedel (Sagen, 2013, Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). I en 

studie framkommer det att vårdgivaren kan stärka patienter med typ 2 diabetes genom 

att individualisera, och ge praktiskt stöd, detta stärker motivationen hos 

diabetespatienterna att själva hantera sin sjukdom (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). 

Bristande kunskap om komplikationer kan leda till försämrad följsamhet enligt Björk 

Brämberg, Dahlborg-Lyckhage och Määttä (2012). 

 

2.4 Riktlinjer för landsting och kommun 

Det är oftast hälsocentralen som tar hand om patienter med diabetes typ 2 och sjukhusen 

tar hand om patienter med typ 1 diabetes och samt patienter som har komplicerad typ 2 

diabetes. I Sverige erbjuds alla patienter med diabetes hälsokontroll två gånger per år på 

sin vård-/hälsocentral (Król, 2014). Inför dessa besök kontrolleras olika blodprover 

bland annat HbA1c som är ett långsiktigt genomsnitt för glukoskontroll. HbA1c ger 

också en stark visning om förekomsten av långsiktiga komplikationer som patienter 

med diabetes kan drabbas av (SBU, 2014). I Sverige arbetar vård-/hälsocentralerna 

enligt de nationella riktlinjerna samt registrerar i kvalitetsregistret, nationella 

diabetesregistret (NDR).  

 

2.5 Vårdrelation 
Vårdrelation kännetecknas av att vårdpersonalen har ett professionellt bemötande och 

fokus ligger på patienten och hans/hennes vårdbehov. Sjuksköterskan använder i det 

professionella mötet sin personliga kunskap, erfarenhet och en absolut närvaro i det 

vårdande mötet utan att kräva något tillbaka från patienten (Dahlberg & Segesten, 

2010). Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) är sjukvårdspersonal skyldiga att ge 

individuellt anpassad information. Detta innebär att ta hänsyn till varje patients 

förutsättningar och behov när information ges och hur den ges.  

Funnell och Andersson (2002) belyser vikten av att sjuksköterskan har kunskap om den 

miljö som patienten vistas i, då kan en individualisering av utbildningen ske för 
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patienten. Det är en fördel om diskussionen med patienten sker genom att möta 

patientens behov genom olika frågeställningar sett ur ett patientperspektiv (Funnell & 

Andersson, 2002). Livet kan förbättras för patienter med långvariga sjukdomar som 

exempelvis diabetes, med hjälp av dagens kunskaper inom medicin och vård. I Sverige 

liksom andra länder har åtgärder varit att utgå från patienten som person, det vill säga 

personcentrerad vård. Med personcentrerad vård menas att fokus flyttas från sjukdomen 

till personens upplevelser och erfarenheter av sjukdom. Begreppet personcentrerad vård 

innebär också interaktion och kommunikation men framför allt ömsesidighet (Ekman & 

Norberg, 2013). 

Bemötande handlar om hur en patient blir emottagen, om kroppsspråk, hur vi hälsar, 

tittar i ögonen och så vidare. I bemötande ingår också hur samtal genomförs och 

slutförs. Även människosyn och indirekt hur sjukvården genomförs ingår i bemötandet 

(Fossum, 2014). Patientens uppfattning om mötet med sjukvården är avgörande under 

de första fem minuterna (Poskiparta, Liimatainen, Kettunen & Karhila, 2001). Möten 

inom vården består av relationer på något sätt (Zoffman & Kirkevold, 2007). Nilsson 

och Waldemarson (2007) menar att det professionella samtalet är ett verktyg för att 

kunna stödja, problemhantera, ansvarsfördela, utvärdera, förmana och eventuellt 

förmedla obehaglig information. Ett professionellt och stödjande samtal innebär att 

privata känslor och reaktioner undanröjs för att använda sig av sig själv som redskap för 

en annan människas skull. Detta ska vara en roll som domineras av lyssnande och 

givande (Nilsson & Waldemarson, 2007 ). 

Enligt Magnusson (2014) genomförs de flesta av sjuksköterskans samtal i stunden och 

får hanteras därefter. Övriga samtal kan vara planerade och ske mera kontrollerat. Detta 

innebär att det ges olika förutsättningar för samtalen. Vid planerade kan sjuksköterskan 

tänka igenom vad målet är med samtalet innan samtalet genomförs. Det är av värde att 

lyfta fram vårdpersonalens möjlighet att kommunicera (Magnusson, 2014). 

Sjuksköterskans informationssätt till patienten är ofta en förmedling av information. 

Detta kan ibland innebära att patienten inte känner sig delaktig eller självbestämmande i 

kommunikationen med sjuksköterskan. Patienten erhåller ytterligare ny information av 

sjuksköterskan och det finns risk att patientens tidigare kunskap, erfarenheter och behov 

kanske inte synliggörs av sjuksköterskan (Klang Söderkvist, 2008). Enligt Siminerio, 

Funnell, Peyrot och Rubin (2007) ses många positiva resultat vid besök hos 

sjuksköterskan vilket kan bero på god kommunikation mellan sjuksköterskan och 

patienten. I mötet med patienter är det viktigt för sjuksköterskan att förmedla kunskap 
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om sjukdomen och hur patienten ska agera vid sin sjukdom. Detta innebär ökad 

kunskap för patienten, i syfte att förstå och hantera sin sjukdom (Siminerio et al., 2007). 

Information som är väl utformad underlättar för patientens delaktighet i behandlingar, 

och kan stärka patientens känsla, samt möjlighet till autonomi (Socialstyrelsen, 2015). 

Holmström och Rosenqvist (2005) visar i sin studie att bristande kunskaper hos 

patienten med typ 2 diabetes var vanliga, trots regelbundna hälsokontroller och bra 

tillgång till vård. De menar att bara för att patienten lever med sjukdomen under en 

längre tid innebär det inte att patienten har full förståelse om sjukdomen eller lämpliga 

behandlingar. Det är då av vikt att de som ska genomföra patientundervisning är 

medvetna om att det kan finnas bristande kunskap hos patienterna, för att kunna 

individuellt anpassa utbildning och information som ges. Utbildning till patienterna 

syftar till att de ska höja sin kunskapsnivå om diabetes och samtidigt anamma nya 

rutiner (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

 

2.6 Patienters upplevelser av stöd från diabetesvården 

Att få en kronisk sjukdom kan medföra olika upplevelser och reaktioner beroende på 

vem som drabbas. Patienter som får diagnosen diabetes kan vara oförberedda och kan 

då uppleva att de har förlorat kontrollen över sin egen situation (Edwall, 2011). Enligt 

Kneck (2011) kunde nydiagnostiserade patienter med diabetes uppleva en osäkerhet när 

deras tillvaro förändrades vad det gäller kost och motion. Även patienter som haft sin 

diabetes en längre tid, hade behov av stöd genom handledning av sjuksköterskan. 

Patienter kunde känna sig osäkra vid tillfällen som exempelvis när de skulle ändra något 

i sin diabetesbehandling, och ville då gärna konsultera sin sjuksköterska innan de gjorde 

ändringen (Moser, van der Bruggen, Widdershoven & Spreeuwenberg, 2008; Stenner, 

Courtenay & Carey 2011). Patienterna beskrev att de behövde få stöd regelbundet av 

sjuksköterskan för att bli påminda om sin diabetes och få en ökad förståelse för 

sjukdomsutvecklingen, för att kunna klara av kraven och anpassa diabetesbehandlingen 

i vardagen (Edwall, Danielsson & Öhrn, 2010). 

Jutterström (2013) beskrev i sin avhandling att patienterna behöver få tid för att 

reflektera kring de känslomässiga och existentiella aspekterna av att leva med diabetes. 

Vårdpersonalen behöver försöka förstå hur patienterna reagerar och upplever 

sjukdomen diabetes, för att bättre kunna stödja och motivera till en förändrad livsstil 

(Jutterström, 2013). Diabetessjuksköterskor med ett bra bemötande under 

diabeteskontrollen visade sig vara av stor betydelse för patienten i vardagen. Att träffa 
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samma sjuksköterska kontinuerligt, att bli sedd som en unik individ, att bli lyssnad och 

trodd på, samt känna sig ihågkommen var viktigt för patienten (Edwall, 2011).   

När information gavs från samma person ökade patienternas förmåga och förståelse att 

ta in informationen. Information som inte var anpassad till individen ledde istället till 

otillfredsställelse och en känsla av omöjliga målen var ouppnåeliga (Stenner, Courenay 

& Carey, 2011). Det var viktigt att sjuksköterskorna hade kompetens inom området och 

var uppdaterade för att patienterna skulle känna förtroende och tillit (Hjelm & Berterö, 

2009). Att lätt kunna få kontakt med sjuksköterskor, exempelvis via telefon, gav 

trygghet till patienterna (Edwall, Hellström, Öhrn & Danielsson, 2008). Genom 

konsultationer med sjuksköterskan gav det patienterna hopp om att fortsätta leva med en 

god hälsa. Regelbundna diabeteskontroller innebar en trygghet för patienterna och en 

hjälp för att klara av egenvården (Edwall, Danielsson & Öhrn, 2010). Kontinuerligt stöd 

var viktigt för att patienterna skulle känna att de kunde vara ärliga i mötet med 

sjuksköterskan (Stenner, Courenay & Carey, 2011). Enligt Kneck (2015) är det viktigt 

att informationen blir personlig. Patienten måste mötas där den är i sitt sjukdomsförlopp 

och i sin lärandeprocess. Eftersom lärandeprocessen kan vara olika för olika patienter 

behöver vården utgå från personens egna erfarenheter, upplevelser och förståelse av sin 

sjukdom. Det framkommer att personer som fått diabetes uppfattar sin sjukdom på olika 

sätt, men även att synen på sjukdomen kan förändras över tid. En del patienter lär sig 

leva med sin diabetes medan andra upplever det som en kamp hela tiden och att det 

begränsar deras liv (Kneck, 2015). Bartol (2012) menar att patienter som har typ 2-

diabetes måste lära sig leva med sin sjukdom varje dag. Funnell och Andersson (2002) 

beskriver att patienter behöver kunskap om diabetes och hur de kan hantera sin sjukdom 

så att det blir en effektiv diabetesvård. Patienterna behöver ha en klar bild av sina mål, 

värderingar och känslor. Patientinformation för de som har diabetes är viktigt av flera 

skäl. Sjukdomen är allvarlig och till stor del beror resultatet av vården på patienternas 

egen insats. För att vården ska ge bästa möjliga effekt bygger det på eget ansvar hos 

patienterna. Den självstyrande behandlingen av sjukdomen som patienten utför själv 

måste utgå både från den psykologiska och fysiska miljön som patienten befinner sig i. 

Den psykologiska miljön härrör till prioriteringar, erfarenheter, religion och den fysiska 

miljön är där patienten bor, skolan eller arbetet. Kunskap om ovanstående är viktigt för 

diabetessjuksköterskan att erhålla vid utbildning av patienterna (Funnell och Andersson, 

2002).  

 



  
 

8 

2.7 Diabetessjuksköterskans kompetens och roll 

Enligt Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård - SFDS och Svensk 

sjuksköterske förening - SSF (2013) ska diabetessjuksköterskans arbete bygga på 

vetenskap och beprövad erfarenhet. Vidare ska sjuksköterskan tillse att patienten får en 

bra och personcentrerad vård. Patienten har en unik kunskap om hur det är att leva med 

diabetes och sjuksköterskan besitter kunskap avseende diabetesvården. I samspelet 

mellan patienten och sjuksköterskan förenas dessa olika kunskapsområden. Svensk 

förening för sjuksköterskor i diabetesvård - SFDS och Svensk sjuksköterske förening - 

SSF (2013) beskriver vidare att sjuksköterskan ska ta fram åtgärder för behandlingar i 

samråd med patienten. Sjuksköterskan ska vidare regelbundet följa upp hälsan hos 

patienten samt ha djupa kunskaper i arbetet med att förebygga komplikationer. 

Avseende pedagogik ska sjuksköterskans ha kompetens att uppmuntra patienter med 

diabetes att ta ett eget ansvar för sin sjukdom (SFDS & SSF, 2013).  

Enligt Siminerio, Funnell, Peyrot och Rubin (2007), Bartol (2012) och Andersson, 

Carlsson, Adolfsson och Wikblad (2009) bör sjuksköterskor ta ett större ansvar i det 

förebyggande arbetet i diabetesvården. Genom vägledning och uppmuntran kan 

sjuksköterskan motivera patienterna till att ta ett egenansvar för att styra sin sjukdom. 

Enligt Bartol (2012) bör en behandlingsplan utarbetas för att erhålla bästa möjliga vård 

för patienten. För att säkerställa en effektiv vård till patienterna bör också 

diabetessjuksköterskan tillse att andra kompetenser inom sjukvården är engagerade i 

patientens vård (Bartol, 2012). Enligt Andersson, Carlsson, Adolfsson och Wikblad 

(2009) är det ett ökande antal patienter med typ 2 diabetes som behandlas inom 

primärvården. Det är oftast diabetessjukssköterskan som samordnar det behov av vård 

som patienten har. Informationen om patientens egenvård sker genom att sjuksköterskan 

besvarar patientens frågeställningar. Sjuksköterskan bör fokusera på att möta patientens 

behov och respondera på deras eventuella oro (Funnell & Andersson, 2002).  

Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela och Patja (2007) menar att det kan 

finnas hinder för sjuksköterskor vid behandling av patienter med diabetes, som är en 

livslång sjukdom. Ett hinder för behandling kan till exempel vara patientens ovilja till 

att ändra sina egna vanor, eller att patienten inte har tillräcklig kunskap för att kunna 

genomföra en livsstilsförändring (Jallinoja et al. 2007).  

Sjuksköterskor bör aktivt uppmuntra till egenvård som är viktigt för patienten för att 

förhindra eller senarelägga komplikationer av sin diabetes. Tidigare studier har visat att 
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sjuksköterskors arbete med att motivera till livsstilsförändring har varit effektiv 

(Andersson et al. 2009; Jallinoja et al, 2007). 

 

2.8 Teoretisk referensram 

Aron Antonovsky (2005) har myntat begreppet salutogenes som betyder hälsans 

ursprung och innebär att fokus ligger på faktorer som skapar och upprätthåller hälsa 

istället för på faktorer som orsakar sjukdom. Teorins utgångspunkt är att hälsa uppstår 

när människan upplever en känsla av sammanhang (KASAM). Det innebär att ha balans 

mellan begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet innebär 

att individen upplever oväntade situationer mer begripligt och tycker sig ha kontroll 

över situationen. Hanterbarhet innebär att individen kan möta svårigheter under livet på 

ett mera tillfredsställt sätt då prövningen inte upplevs som en belastning. Meningsfullhet 

innebär att individen upplever att livet har en innebörd och mening, vilket gör att när 

problem uppstår känns de inte lika svåra att bemästra. Med en högre KASAM klarar 

individen stressorer, påfrestningar och sjukdomar bättre än om individen har en lägre 

KASAM. Detta skapar möjlighet att behålla hälsa trots stora påfrestningar (Antonovsky, 

2005). Enligt Antonovsky utsätts alla människor någon gång under livet för olika 

påfrestningar som påverkar oss. En del människor är bättre på att hantera dessa 

påfrestningar medan en del blir sjuka av det. Antonovsky beskriver att människor 

innehar olika grader av motståndskraft för att hantera livets påfrestningar. Utifrån 

Antonovskys tankar om känslan av sammanhang - KASAM- kan sjuksköterskan genom 

att hjälpa patienter med diabetes typ 2 att utveckla egenvården bidra till ett ökat 

välbefinnande och ökad upplevelse av hälsa hos patienten. Välinformerade och trygga 

patienter har lättare att hantera sin diabetesdiagnos och ta till sig vårdens 

rekommendationer om egenvård. Meningsfullhet uppnås när patienten känner sig 

delaktig i beslut som rör diabetesbehandlingen. När patienterna känner att de har 

kontroll över sin diabetes, kan en känsla av ökad begriplighet uppnås.  

 

3 Problemformulering 
Diabetes är en kronisk sjukdom som kan bidra till en för tidig död genom hjärt- och 

kärlsjukdom. Förhöjda blodsockervärden samt tiden som patienten haft sin 

diabetessjukdom är faktorer som ger en ökad risk för komplikationer (Socialstyrelsen, 

2015). I Sverige har 4% av befolkningen diabetes vilket motsvarar knappt 390 000 

personer, varav 85-90 % utgörs av typ 2 diabetes (Nationella Diabetesregistret, 2015). 
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I Sverige erbjuds patienter med typ 2 diabetes regelbundet återkommande kontroller på 

vård-/hälsocentral där patienterna utifrån provtagning informeras om hälsostatus samt 

får information, råd och utbildning om diabetes och om vikten av egenvård. Vid besöket 

träffar patienten läkare och diabetessjuksköterska, men även distriktssköterskor möter 

patienter med diabetes typ 2 som behöver hjälp med komplikationer beroende på 

sjukdomen. Det är oftast diabetessjuksköterskan som samordnar det behov av vård som 

patienten har, genom att även se till att andra kompetenser inom sjukvården är 

engagerade i patientens vård. Tidigare forskning har framförallt fokuserat på hur 

patienter upplever diabetessjuksköterskans arbete. Det är därför intressant att vidga 

kunskapen genom att belysa patienternas övergripande erfarenheter av de regelbundet 

återkommande kontrollerna på vård-/hälsocentral. Resultatet kan ge vårdpersonal en 

djupare förståelse av patienternas erfarenheter av återkommande diabetskontroller och 

därmed göra det möjligt att anpassa besöken på bästa sätt. 

 

4 Syfte 
Att belysa de erfarenheter som patienter med diabetes typ 2 har av återkommande 

diabeteskontroller på vård-/hälsocentral. 

 

5 Metod 

5.1 Design 

Kvalitativ design kännetecknas av flexibilitet, anpassningsbarhet samt ett öppet 

förhållningssätt mot forskningen. Målen för kvalitativ forskning är att synliggöra, 

förklara och fördjupa förståelsen för mänskliga upplevelser och uppfattningar. Vid 

intervjustudier ses forskaren som en medskapare av texten, vilket innebär att resultatet 

inte kan ses som oberoende av forskaren (Polit & Beck, 2012). Med kvalitativt inriktad 

forskning menas forskning där datainsamlingen fokuserar på intervjuer och tolkande 

analyser av textmaterial (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012; Polit & Beck, 2012). 

Föreliggande studie kommer att använda kvalitativ innehållsanalys för att analysera data 

från intervjuer. 

 

5.2 Urval 
Ett ändamålsenligt urval användes, vilket innebär att noga välja ut deltagare som bäst 

kan förbättra forskarens förståelse för fenomenet som önskas undersökas. Genom att 

beskriva deltagarna grundligt ökar möjligheten att resultatet kan bli överförbart till 
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andra grupper. Ett rimligt antal deltagare är omkring åtta till tio deltagare i en kvalitativ 

studie (Polit & Beck, 2012).  

Urval bestod av nio patienter med diabetes typ 2 som kallades regelbundet för 

diabeteskontroll två gånger per år till hälsocentral. Inklusionskriterierna var att de 

regelbundet går på kontroller, samt att de har haft diagnosen diabetes i minst 5 år. 

Patienter som inte kan uttrycka sig på svenska eller har kognitiv svikt exkluderades, på 

grund av eventuella kommunikations problem som kan uppkomma vid intervjun. 

Deltagarna bestod av tre kvinnor och sex män som var i åldrarna 58 – 83 år, 

medianvärde 70 år. Antal år som informanterna hade haft diabetes var mellan 6 och 25 

år, medianvärde 15 år. Det var två informanter som hade kostbehandling, två 

tablettbehandling, fyra hade insulinbehandling och en informant hade en kombination 

av tablett- och insulinbehandling. 

 
Datainsamling 
Författarna tog kontakt via e-post med två verksamhetschefer på hälsocentraler inom 

primärvården i Kalmar län, för att informera om studien (bilaga 1). Författarna fick 

medgivande att ta personlig kontakt med diabetessköterskorna på respektive 

hälsocentral. 

Först skickades e-post med information om studiens syfte och mål till respektive 

sjuksköterska. Diabetessköterskorna tackade ja till att förmedla kontakt till deltagare till 

intervjustudien (bilaga 2). Därefter togs personlig kontakt med diabetessköterskorna på 

hälsocentralerna för att ge en djupare information om studien samt svara på deras 

frågor. Vid detta tillfälle lämnades även en skriftlig information om studien, till 

tilltänkta deltagare (bilaga 3). Under veckorna 8-9 år 2015 tillfrågades de patienter som 

var inbokade till diabetesmottagningen på respektive hälsocentral, om att medverka i 

studien. Under de två veckor som rekryteringen av deltagare till studien pågick var det 

totalt 39 patienter med diabetes som var på diabeteskontroller på utvalda hälsocentraler. 

Av dessa 39 var det nio som var intresserade av att delta och som uppfyllde 

inklusionskriterierna. Patienterna med diabetes typ två, som givit sitt samtycke till att 

delta i studien, kontaktades av författarna genom ett telefonsamtal. Vid detta 

telefonsamtal gavs ytterligare information om studiens syfte och samtidigt bestämdes 

tid och plats för intervjun. Intervjuernas längd varierade från 12 minuter till 43 minuter, 

medianvärdet var 30 minuter. Enligt Danielsson (2012) ska intervjuerna ske på 

deltagarnas villkor så långt det går. Patienterna bestämde själva plats för intervjuerna. 
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Platser som intervjuerna ägde rum på var olika hälsocentralers samtalsrum, samt ett 

avskilt rum på ett bibliotek.  

Bakgrundsinformation som inhämtades från undersökningsgruppen var ålder, kön, 

civilstånd och antal år med diagnosen diabetes samt en stunds allmänt samtal. Kvalitativ 

intervju ska genomsyras av en tillitsfull interaktion mellan deltagare och intervjuvare 

för att erhålla en avslappnad atmosfär (Paulsson, 2008). Datainsamlingen skedde genom 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuverna genomfördes under 2015, veckorna 9-14. 

Fördelen med öppna frågor var att de inte behövdes tas i samma ordning utan intervjun 

anpassades efter vad som kom upp. Följdfrågor som författarna använde var “kan du 

berätta mer” och “kan du utveckla det.” Intervjuerna bandinspelades, och en 

intervjuguide användas vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012), (bilaga 4). En 

pilotintervju genomfördes på en patient med diabetes typ 2 innan studien för att validera 

intervjuguiden som instrument, vilket rekommenderas av Polit och Beck (2012). 

Pilotintervjun inkluderades i studien och inga justeringar utfördes på frågornas 

utformning. Efter det genomfördes resterande intervjuer. Vid intervjuerna deltog båda 

författarna och intervjuade hälften var av informanterna. Den som inte intervjuade 

skötte bandinspelningen och ställde vid slutet av intervjun eventuella följdfrågor. En av 

författarna genomförde fem intervjuer och den andra fyra intervjuer. Materialet 

transkriberades i nära anslutning till intervjuerna. Författarna hade ingen vårdrelation 

eller personlig relation till deltagarna som kunde påverka resultatet. 

 

5.3 Data analys 
Den insamlade datan analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys och med induktiv 

ansats, vilket innebar att texterna analyserades utifrån studiens syfte (Graneheim & 

Lundman, 2004). Vid första skedet av innehållsanalysen är det beskrivning av textens 

manifesta innehåll som är viktigt. Med manifest innehåll avses att ange vad som står i 

texten, det vill säga vad informationen består av (Danielson, 2012; Graneheim & 

Lundman, 2004). Fokus i kvalitativ innehållsanalys är att identifiera skillnader och 

likheter i textinnehållet genom att beskriva variationer. Intervjuerna transkriberades 

ordagrant med pauser och skratt (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Det 

transkriberade materialet fanns att tillgå under hela analys processen, texten lästes 

igenom flera gånger och avlyssnades från inspelningen för att säkerhetsställa att texten 

skrivits ut korrekt. Ur texten identifierades meningsenheter som var relaterade till syftet 

och som därefter kondenserades, kodades och grupperades till subkategorier och 
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kategorier. Hela texten läses igenom upprepade gånger för att få en känsla för helheten 

(Graneheim & Lundman, 2004). 

För att kunna skilja på intervjupersonerna i resultatet, färgkodades intervjuerna. En färg 

för varje deltagare, som sedan lades in i en tabell. En kondensering av 

meningsenheterna gjordes, utan att ändra ursprungsmeningen i texten. Kondenseringen 

gav en kod som innehöll ett par ord. Utifrån skillnader och likheter delades koderna in i 

sju underkategorier och tre huvudkategorier vilka tillsammans visade det manifesta 

innehållet och beskrev det uppenbara innehållet i texten. Underkategorierna namngavs 

utifrån vad som speglade de olika kodernas innehåll.   

Vid analysprocessen gick författarna fram och tillbaka i textens analyssteg flera gånger 

för att säkerhetsställa att analysen av texterna blev rätt. Inga uppgifter som hör ihop med 

syftet har uteslutits på grund av brist på lämplig kategori (Graneheim & Lundman, 

2004). Exempel på tillvägagångssätt vid analysen ges i tabell 1. 
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Tabell 1. Exempel hämtade från dataanalysen 

 

Meningsbärande  

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

...jag tycker att vi 

kan prata om 

precis allt. Vi 

pratar inte bara 

diabetes, utan det 

kan vara allting.  

Kan prata 

om allting 

Att känna 

förtroende 

Vårdrelation 

...om proverna 

visar så här och 

skulle det inte 

vara så att då kan 

hon berätta för 

mig vad jag ska 

göra.  

Får 

information 

om och råd 

om 

förändring 

Information 

om egenvård 

       

Egenvård 

...man får en 

personlig relation. 

Hon känner mig 

och jag henne 

eller han det 

tycker jag är 

ganska bra...Det 

är en fördel...Man 

slipper dra samma 

historia flera 

gånger... 

 

Personlig 

relation till 

vårdpersonal 

som kan min 

sjukhistoria 

Att möta 

samma 

vårdpersonal 

Kontinuitet 
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5.4 Forskningsetiska överväganden 

En naturlig del av forskningen ska vara en forskningsetisk reflektion. Inom forskningen 

finns det fyra grundläggande forskningsetiska principer. Dessa är informationskrav, 

samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjande krav. Informationskravet innebär att 

personerna som ingår ska grundligt informeras om studien, dess syfte och att det är 

frivilligt att vara med. Samtyckekrav är att de som är med i studien själva har rätt att 

avgöra om sin deltagande. Vidare så innebär konfidentialitetskravet att de som deltar 

ska ges största möjliga konfidentialitet som innebär att de som deltar är anonyma för 

dem som inte deltar i studien. Slutligen med nyttjande krav  menas att fakta om enstaka 

personer endast får användas för den forskning den är avsedd för och inte till något 

annat (Ejlertsson, 2013; Vetenskapsrådet, 2002). 

I studien ersattes personuppgifter med siffror för identifiering. Minimering av olämplig 

användning har beaktats genom att allt material har hanterats med stor försiktighet av 

författarna. När studien är avslutad och är godkänd kommer bandinspelningarna att 

raderas. 

Information om undersökningens syfte, vad resultatet skulle användas till, hur resultatet 

skulle publiceras och att undersökningen var frivillig gavs skriftligt till de utvalda 

patienterna med diabetes typ 2. För att skydda informanterna i denna studie 

respekterades ovanstående etiska aspekter. Samtycke för deltagande i studien erhölls när 

deltagarna tackade ja till att delta. Deltagarna informerades om möjligheten att när som 

helst avbryta deltagande i studien utan att uppge orsak till det.  

Alla deltagare behandlades lika avseende inriktning på frågor och dokumentation av 

resultatet. Risken att intervjumaterialet kom i ”orätta” händer var liten då författarna var 

noga med hanteringen av materialet. Nyttan med denna undersökning bedöms dock vara 

större än risken, eftersom resultatet från undersökningen kan utveckla de återkommande 

kontrollena på hälsocentralerna. Vid framtagning av frågorna har författarna varit 

medvetna om att inte skapa frågor som kan påverka patienternas känslor negativt. 

Studier som utförs inom Kalmar läns landsting ska skickas till Etik kommittén sydost. 

Före ansökan till etikkommittén ska egengranskning ske, enligt Etikkommittén Sydost 

Landstinget i Kalmar Län (Etikkommitte’n Sydost, 2014). Egengranskning utfördes 

enligt granskningsmall från Etikkommittén Sydost (bilaga 5). 

Enligt lagen (SFS 2003:460) om etikprövning av forskning som berör människor 

behöver ingen etikansökan göras när studier bedrivs på avancerad nivå inom högskolan. 

Författarna har svår att se några risker eller obehag för deltagarna i denna studie. Innan 
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intervjun startade fick informanterna information om att författarna har tystnadsplikt 

och ingen behandlingsrelation till patienterna förelåg. För att undvika forskningsfusk 

kommer författarna undvika att plagiera, förfalska uppgifter eller hitta på dataresultat, 

enligt Polit och Becks (2012) anvisningar. Uppgifterna som samlades in var för 

forskningsändamål, och kommer inte att användas för kommersiellt bruk, i enlighet med 

nyttjandekravet.  

 

6 Resultat 
Resultat presenteras utifrån tre kategorier: Vårdrelation, Kontinuitet och Egenvård, med 

tillhörande underkategorier. En översikt av kategorier och underkategorier visas i tabell 

2. För att belysa vad resultatet visade kommer det under respektive underkategori visas 

utvalda citat från intervjuerna. Citaten är numrerade med siffrorna ett till nio och varje 

siffra knyts till en intervjuperson, för att påvisa att samtliga intervjupersoner är 

redovisade i resultatet.  

 

Tabell 2. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

Vårdrelation Bemötande 

Att känna förtroende 

Delaktighet 

Stöd 

Kontinuitet Regelbundna besök 

Att möta samma vårdpersonal 

Egenvård Information om egenvård 

 

 

6.1 Vårdrelation 
6.1.1 Bemötande 

Samtliga patienter upplevde att de fick ett bra bemötande av vårdpersonalen när de var 

på kontroll av sin diabetes. En del kände att de fått en bra kontakt med vårdpersonalen 

samt att de hade en känsla av att vara förstådda. Frågor kunde ställas till sjuksköterskan 

och svar erhölls som upplevdes vara på patienternas nivå. Flertalet av de intervjuvade 
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patienterna tyckte att sjuksköterskan lyssnade till deras behov och visade omtanke 

gentemot patienterna. I resultatet framkom att patienterna upplevde en öppenhet i mötet 

med diabetessjuksköterskan. De återkommande kontrollerna upplevdes av flertalet 

patienter som trevliga. 

 

“Jag tycker att man visar ett väldigt personligt intresse och det måste jag 

väl ge en väldig kredit åt alla som sysslar med diabetes och speciellt 

diabetessköterskor.Det känns ibland att de vore handplockade ibland.” (2)  

 

6.1.2 Att känna förtroende 

Ett flertal av patienterna upplevde att de kände sig trygga och kände förtroende för de 

ansvariga för diabetesvården på hälsocentralen. De upplevde att de kunde prata om 

nästan allting och att de fick ärliga svar under sina återkommande diabeteskontroller. En 

del av patienterna upplevde att sjuksköterskan visste vad som var bäst för dem och att 

de därigenom kände stöd i relationen. Förtroende visades även genom att läkare tog reda 

på de svaren som läkaren inte hade för stunden. Patienterna beskrev en känslan av att 

känna sin sjuksköterska på hälsocentralen. Patienterna upplevde att sjuksköterskan 

förmedlade trygghet och gjorde sitt yttersta för att tillgodose deras behov. 

 

“Man får ju förtroende för henne hon vet ju bäst vad jag behöver. Det är 

väl stöd om något.” (5) 

 

Det framkom också att alla intervjupersonerna tyckte att de träffat kompetent personal 

vid diabetesbesöken. Patienterna insåg att det fanns olika kompetensnivåer hos 

sjuksköterskor och läkare men att båda yrkesgrupperna behövdes vid besöken. Deras 

samverkan ansågs som viktig och vid medicinska beslut litade patienterna på att de 

ordinerade läkemedlen var rätt för just dom och de kände sig trygghet i det. En patient 

uttryckte att sjuksköterskor och läkare som hade ansvar för diabetesvården var 

välutbildade. Patienternas erfarenhet av vårdpersonalen var att de var noga med alla 

kontrollerna och de kände sig välundersökta. Det upplevdes som positivt att få besked 

om provsvar i samband med kontrollen. 

 

“...den är nog väldigt hög….de är nog välutbildade som sysslar med det 

här.“(7) 
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6.1.3 Delaktighet 

Samtliga patienter kände sig delaktiga i sin diabetesbehandling, exempelvis genom att 

kunna resonera och diskutera fram den lösning som passade just dem. Patienterna 

beskrev att de själva fick vara med och bestämma vilken medicinsk behandling som 

passade bäst för dem. En del patienter uppgav en känsla av delaktighet då de fick ny 

behandlingsform och fick vara med och bestämma åtgärder.  

 

“...om jag tycker någonting, det stämmer inte för mig, kanske vi kan finna 

en annan lösning, på sätt är jag delaktig. Jag får ju säga vad jag tycker 

om de förslag som kommer och så. Ja, så det känner jag att ja är 

delaktig.” (9) 

 

 

6.1.4 Stöd 

Alla patienterna kände att de fick det stödet som de önskade, för att klara av de problem 

som diabetesen kunde orsaka. En del tog upp att vid diabetesdebuten var 

sjuksköterskans stöd extra viktigt innan de visste vad diabetesen innebar och hur den 

skulle hanteras.Vidare framkom att patienterna kände stöd i vårdrelationen mellan 

patient och sjuksköterska genom att de kunde ringa när de ville och fråga och få svar på 

sina frågor.  

 

“Ja, det är väl i stort det stödet som jag får nu. ...tycker hon stödjer väldigt 

bra… har jag några frågor så svarar hon på det” (7). 

 

6.2 Kontinuitet 
6.2.1 Regelbundna besök 

Regelbundna kontroller av diabetesen hos både läkare och sjuksköterskor var 

uppskattade av alla patienterna. Att alternera växelvis mellan sjuksköterska och läkare 

upplevdes positivt av patienterna, eftersom besöken kompletterade varandra. En del 

tyckte att det räckte med två diabetesbesök per år, medan en del önskade tätare 

kontroller. Det framkom även att en del önskade längre besökstid. Patienterna kände att 

de kunde kontakta hälsocentralen om de behövde hjälp med något akut mellan besöken. 

De flesta hade inga problem med att få lämna blodprover innan kontrollen trots att det 

innebar ett extra besök på hälsocentralen.  
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“Ja, bra kontroll och så av diabetesen. Jag tycker det är jättebra“(1) 

 

Många patienter beskrev att tidsaspekten var viktig i det återkommande 

diabetesbesöket. En del tyckte att det var lugna besök utan stress. Andra tyckte att de 

upplevde stress för att det fanns andra patienter som stod i tur för att komma på 

diabetesbesök. Sjukvården kändes som forcerad ibland, eftersom personalen kunde vara 

stressad vid besöken på hälsocentralen.  

“... ingen känsla av att nu har jag bara en kvart på mig, så nu måste vi sno oss, 

den känslan kommer aldrig.” (4) 

 

“...man har för lite tid ibland man upplever att sjukvården kan vara lite stressad  

ibland...att det är forcerat.” (2) 

 

6.2.2 Att möta samma vårdpersonal 

Alla patienter var överens om att möta samma vårdpersonal ingav trygghet. Många tog 

upp att det var skönt att slippa dra sin sjukhistoria vid varje diabeteskontroll. Det 

framkom även att samtalet flöt lättare om patienterna och vårdpersonalen kände 

varandra. Intervjupersonerna uppskattade den personliga relationen till vårdpersonalen. 

En del av patienterna hade haft hyrläkare, vilket gjort att personkännedomen har 

försvunnit. Några av deltagarna kände även trygghet i att känna igen sig i lokalerna på 

hälsocentralen. Det framkom även att när patienterna kände igen rutinerna på de 

återkommande kontrollerna, minskade deras oro. Vetskap om att bli kallad till 

återkommande besök var sjätte månad ingav trygghet hos patienterna.  

 

“Jag vill ha samma människor som jag går till.” (3) 

 

6.3 Egenvård 
6.3.1 Information om egenvård  

Informationen om egenvård som gavs av vårdpersonalen upplevdes som tillräcklig. 

Egenansvar uppmuntrades, men vissa patienter kände sig oroliga för att inte klara av 

egenvården. En del patienter tyckte att de hade ett personlig ansvar för att sköta sin 

diabetes och att det inte var några problem. Informationen som patienterna erhöll vid 

besöken handlade om hur de skulle sköta sig angående kost och motion. De fick även 

råd om fotvård och medicinjusteringar. Patienterna upplevde att egenvården var en 

viktig del av behandlingen och att sjuksköterskan var noga att informera om detta. 
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“...hur jag ska sköta mig och det mesta är att man ska motionera och vara 

noga med maten. Det är hon noga med att informera om.” (7 ) 

 

Vid uppkomna problem upplevdes det okomplicerat att få kontakt med sjuksköterskan 

för rådgivning om egenvård. Patienterna ringde till hälsocentralen och fick vid behov 

möjlighet att komma för en personlig kontakt med sin diabetessköterska. 

Några patienter kände att de var mer kunskapsmässigt jämnbördiga med 

vårdpersonalen, då de var pålästa om sin sjukdom med information från bland annat 

internet. 

 

“...jag får information på min nivå… hur jag ska sköta mig.” (8 ) 

 

Patienterna berättade att sjuksköterskan informerade om att de inte behövde avstå från 

allt som en diabetiker inte ska äta, exempelvis kakor eller godis. Sjuksköterskan kunde 

ge tips om när det passade bäst att unna sig något gott, vilket upplevdes som positivt.  

 

“...inte några pekpinnar hellre utan hon frågar hur jag mår...så kan hon 

ge lite ...jag känner mig trygg.” (9) 

 

Patienterna beskrev att ibland upplevde de att det var svårigheter att genomföra de 

förändringar vårdpersonalen gav råd om. I diabeteskontrollen ingår bland annat 

information och undersökning av fötter. En patient tyckte det var bra att bli påmind om 

detta, då denne själv inte insåg vikten av att sköta sina fötter. 

En av patienterna tog upp att vid diabeteskontrollerna diskuterades mycket egenvård 

och att det verkade vara så lätt att följa råden. Patienten upplevde att det var lätt att 

komma in i samma gamla vanor när man kom hem igen. I resultatet framkom att vissa 

patienter kände sig begränsade i sina liv på grund av sin diabetes. De hade upplevelsen 

av att inte kunna bestämma över sin kropp, som exempelvis att inte få äta vad man ville. 

Några patienter beskrev att de var oroliga för att utveckla diabeteskomplikationer ju 

längre tid de haft sin diabetessjukdom. Det framkom att de egna blodsockermätningarna 

i hemmet, som ibland kunde vara avvikande, medförde att patienterna blev oroliga. 

Samtliga deltagare i studien beskrev också att de upplevde oro och ängslan innan de fick 

analyssvaret av långtidssockret vid besöket på hälsocentralen.  
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“...jag är nog väldig orolig för att jag inte kan sköta mig.” (6) 

“...lite spänt innan man vet hur man ligger i proverna.” (5). 

 

7 Diskussion 

7.1 Metoddiskussion  
7.1.1 Design 

Enligt Polit och Beck (2012) är det vad som ska undersökas som avgör vilken design 

som ska användas. Avsikten med denna studie var att belysa de erfarenheter som 

patienter med diabetes har av återkommande kontroller på hälsocentral. För att få en 

tolkning av materialet från intervjuerna valde författarna i denna studie en kvalitativ 

design med induktiv ansats.  

 

7.1.2 Urval 

Författarna valde ett ändamålsenligt urval. Enligt Kristensson (2014) används ett 

medvetet val för att rekrytera deltagare som kan representera det som kan bedömas vara 

typiskt för fenoment. I enlighet med detta valde författarna att fråga alla patienter med 

diabetes som var på diabeteskontroll under två veckor på två olika hälsocentraler. 

Hälsocentralerna kontaktades både via mail och muntlig kontakt. Detta för att få en 

acceptans för att genomföra studien hos personal på hälsocentralerna. Patienterna fick 

förfrågan att delta i studien i samband med diabeteskontroll på hälsocentralen. De 

tillfrågade patienterna hade möjlighet att svara ja eller nej på ett deltagande i studien. 

Deltagande patienter kom från två olika hälsocentraler. Inklusionskriterierna var att 

deltagarna skulle kunna uttrycka sig på svenska och vara orienterade i tid och rum samt 

haft sin diabetes i minst fem år. Medelåldern på deltagarna var 68 år. Hade fler yngre 

deltagare medverkat i studien kanske det framkommit ett annat resultat. Enligt  

Graneheim och Lundman (2004) ger en ökad variation i deltagarnas erfarenhet en ökad 

variation i resultatet. I studiens resultat hade patienterna med diabetes haft sin diabetes 

mellan 6 och 25 år, vilket gjorde att det framkom olika erfarenheter. Enligt Kristensson 

(2014) är det viktigt att beskriva hur studien har genomförts för att säkerställa 

trovärdigheten, därigenom kan eventuella läsare själva bedöma trovärdigheten. 

 

7.1.3 Datainsamling 

Datainsamlingen skedde genom semistrukturerade intervjuer. De semistrukturerade 

intervjuer kan göra att deltagarna får sätta egna ord på upplevelsen. En intervjuguide 
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med åtta öppna frågor användes för att skapa en struktur för frågorna som skulle ställas. 

Frågorna svarade mot studiens syfte. Enligt Polit och Beck (2012) kan en intervjuguide 

bidra till att forskarna håller sig till ämnet. Detta kan också öka möjligheten att erhålla 

ett material som är relevant (Polit & Beck, 2012). Inledningsvis i intervjun ombads 

deltagarna att berätta om ålder, antal år med diabetes, kön och behandling. Denna 

bakgrundsinformation inhämtades för att skapa bra atmosfär för samtalen och kunna 

påvisa variation hos deltagare. Antalet deltagare var nio, vilket kan ses som ett litet 

antal. Enligt Polit och Beck ( 2012) är det inte antalet deltagare som är viktigt, utan 

innehållet i resultatet. När datamättnad uppstår behövs inte fler deltagare intervjuas 

(Polit & Beck, 2012). När författarna hade utfört större delen av intervjuerna kunde en 

datamättnad urskiljas. Intervjuerna avslutades med frågan om intervjupersonen hade 

något mer att tillägga som berörde själva diabeteskontrollen. Enligt Kristensson (2014) 

kan intervjun avrundas på ett bra sätt om intervjupersonen får möjligheten att lägga till 

eventuella tillägg. Intervjuerna bandinspelades med hjälp av en diktafon. 

Inspelningstekniken prövades inför pilotstudien, för att författarna skulle känna sig 

bekväma med tekniken. Författarna hade inte utfört några intervjuer tidigare. Detta kan 

ha medfört att författarna forcerat fram svar eller ställt ledande frågor. Bedömningen är 

dock att detta inte har skett då författarna har varit medvetna om denna risk samt att en 

intervjuguiden har använts vid intervjuerna. 

Enligt Polit och Beck (2012) kan en intervjuperson känna sig i underläge om fler än en 

person deltar vid intervjun. Detta kan påverka intervjuresultatet (Polit & Beck, 2012). 

Intervjuerna i denna studie utfördes gemensamt med båda författarna närvarande och 

därmed kan resultatet ha påverkats. Bedömningen är dock att detta inte har skett då 

författarna lyckades skapa en öppen och trevlig miljö under samtalet. Viss grad av 

datamättnad visar också på att resultatet inte påverkats av att intervjupersonerna har 

känt sig i underläge (Polit & Beck, 2012). Materialet transkriberades i nära anslutning 

till intervjuerna, för att erhålla en så säker granskning av materialet som möjligt.  

 

7.1.4 Data analys 

Studien analyserades med hjälp av kvalitativ manifest innehållsanalys för att författarna 

ville beskriva det synliga i texten. Enligt Graneheim och Lundman (2004) innebär 

manifest innehållsanalys att det synliga uppenbara i texten ska lyftas fram. Målet är att 

hålla sig så nära det transkriberade materialet som möjligt. För att öka tillförlitligheten i 

resultatet lästes de transkriberade intervjuerna igenom upprepade gånger. Detta gjordes 

för att författarna skulle känna sig förtrogna med textmassan. Innehållsanalysen 
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genomfördes genom att meningsbärande enheter togs ut ur textmassan. 

Meningsenheterna kondenserades, kodades och kategoriserades för att framhålla det 

centrala i textmassan. Studiens trovärdighet ökade genom att välja ut relevanta 

meningsenheter, enligt Graneheim och Lundman (2004) får inte meningsenheterna vara 

för omfattande eftersom de då kan bli svåra att hantera. De får inte heller vara för små, 

då helheten kan förloras (Graneheim och Lundman, 2004). 

Författarna har diskuterat och granskat kategorier och underkategorier för att finna ett 

samband mellan dessa. Enligt Graneheim och Lundman (2004) är det en förutsättning 

för studiens tillförlitlighet att i analysprocessen gå fram och tillbaka med syftet i fokus. 

Kategorier och underkategorier har kommenterats av handledare och en dialog har förts 

där synpunkter har lyfts fram. Samtliga intervjuer har genomförts tillsammans av båda 

författarna. Materialet har lästs igenom ett flertal gånger av båda författarna, vilket gör 

författarna väl förtrogna med materialet. Enligt Lundman och Hällgren Granheim 

(2012) stärks tillförlitligheten i en studie om skribenterna är bekanta med textmassan.  

 

7.1.5 Överförbarhet 

Överförbarhet talar om i vilken omfattning resultatet kan överföras till andra liknande 

sammanhang. Det är läsaren som avgör om resultatet är överförbart eller inte till andra 

sammanhang (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Enligt Graneheim och Lundman 

(2004) är det viktigt att ge en tydlig och klar beskrivning av kontext, urval, deltagare, 

datainsamling och analysprocessen. Ovanstående tillsammans med en noggrann 

presentation av resultatet och lämpliga citat ökar möjligheten till överförbarhet och en 

ökad trovärdighet. Författarna har givit en tydlig beskrivning på tillvägagångssättet av 

studiens utformning. Därför kan studiens resultat vara överförbart till andra liknande 

vård-/hälsocentraler, som har samma upplägg på sina diabeteskontroller i Sverige. 

 

7.1.6 Förförståelse 

Trovärdigheten handlar om hur forskarnas förförståelse har satt sin prägel på analysen. 

Förförståelsen handlar om den bild som författarna har av det som ska studeras, som 

kan innefatta bland annat tidigare erfarenheter, teoretisk kunskap och förutfattade 

meningar (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Författarna är sjuksköterskor som 

läser specialistinriktning distrisktssköterska. En av författarna har erfarenhet av 

diabetesvård, vilket innebär att en viss förförståelse fanns. Författarna har varit 

medvetna om detta under hela processen. Författarna anser att det kan ha varit en fördel 

att ha olika förförståelse vid genomförandet av studien. Enligt Kristensson (2014) bör 
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den som intervjuar vara kunnig inom området som studeras. Lundman och Hällgren 

Granheimer (2012) påtalar att olika personer som utför intervjuer innebär större 

möjlighet att fånga upp variationer i intervjuerna. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

viktigt att vara medveten om sin förförståelse för att kritiskt granska sitt förhållningssätt 

till datamaterialet och för att studien ska bli trovärdig.  

 

7.1.7 Forskningsetiska överväganden 

Det informerade samtycket omnämndes både skriftligt och muntligt till deltagarna. 

Deltagarna i studien informerades om att deltagandet var frivilligt, och att de när som 

helst kunde avbryta intervjun utan förklaring. Enligt Polit och Beck (2012) är det 

informerade samtycket viktigt för att skydda deltagarna och deras självbestämmande. 

Deltagarna behandlades konfidentiellt som innebar att de som deltog var anonyma för 

dem som inte deltog i studien. Innan intervjuerna startade fick deltagarna information 

både muntligt och skriftlig angående författarnas tystnadsplikt. Nyttjande kravet som 

innebär fakta om enstaka personer får endast användas för den forskning den är avsedd 

för och inte till något annat (Vetenskapsrådet, 2002). Författarna kommer inte att nyttja 

materialet till något annat än för denna forskning.  

 

7.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var “att belysa de erfarenheter som patienter med diabetes har av 

återkommande kontroller på hälsocentral”. Studien genomfördes med intervjuer av 

patienter med diabetes typ 2. I diskussionen som följer har områden valts som de flesta 

deltagarna har tagit upp.  

  

7.2.1 Vårdrelation 

I resultatet framkom det att patienterna ansåg att mötet med vårdpersonalen skulle vara 

anpassat till deras behov för att uppnå en optimal diabetesvård. Vidare framkom det att 

patienternas tilltro till vårdpersonalen var av betydelse för att kunna ta till sig kunskapen 

som förmedlades under kontrollen. När patienterna kände att de fick medverka och 

kände stöd i diabetesvården, var det lättare för dem att göra livsstilsförändringar. 

Informationen som gavs vid diabeteskontrollen var anpassad till patienternas nivå samt 

att sjuksköterskan lyssnade till just deras behov.  

Att utgå från patienternas egna erfarenheter, upplevelser och förståelse av sjukdomen 

diabetes är viktigt enligt Kneck (2015), vilket också är viktiga beståndsdelar i 

personcentrerad vård (Ekman & Norberg, 2013). 
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Kneck (2015) beskriver att personcentrerad vård och uppföljning över tid är viktigt. 

Vården kan inte förutse vilka behov av lärande som finns hos patienten efter olika lång 

tid, sjuksköterskan måste försöka möta patienterna där de befinner sig (Kneck, 2015). 

Antonovsky (2001) menar att lärande vid diabetes kan vara att prioritera så att livet 

känns meningsfullt. Det innebär att hitta en balans mellan sjukdomens krav och att ändå 

kunna leva ett bra liv. Ifall inte meningsfullhet finns i livet kan det vara svårare att 

försöka skapa begriplighet eller hanterbarhet (Antonovsky, 2001). 

Personcentrerat arbetssätt är nödvändigt att införa i vården då den åldrande och sjuka 

befolkningen växer. Arbetssättet med personcentrerad vård kan ske genom att ge 

patienten mera makt och inflytande i vården (Ekman & Norberg, 2013). 

Diabetessjuksköterskan kan använda sig av personcentrerad vård i mötet med patienter 

med diabetes, genom att bekräfta individen och fokusera på patientens egna erfarenheter 

av diabetes. Författarna anser att vårdpersonal genom ömsesidig dialog kan komma 

fram till en behandlingstrategi som passar den individuella patienten. Detta kan 

bekräftas med tidigare forskning som visar att diabetessjuksköterskan bör visa respekt 

och förståelse för patientens egna val i diabetesbehandlingen (Kneck, 2015). 

Diabetes är en sjukdom som kräver mycket av den som drabbas av sjukdomen.  

Livsstilsförändringar som krävs av patienten, kan upplevas som ansträngande och 

uppoffrande. Om patienter inte känner sig deltagande i de beslut som fattas angående 

diabetesbehandlingen, kan vårdkvaliten påverkas negativt. 

I en studie av Pilar (2011) framkom det att patienter med diabetes upplevde bristande 

information och deltagande i de olika beslut som fattades om diabetesbehandlingen 

(Pilar, 2011). Det är av vikt att både patient och sjuksköterska arbetar mot samma 

uppsatta nåbara mål (Bartol, 2012; Pilar, 2011).  

Patienter som känner tillfredsställelse i vårdrelationen, blir ofta mer aktiva i sin 

diabetesbehandling (Edwall, 2011). I föreliggande studies resultatet framgick att 

patienterna kände sig delaktiga i sin behandling, vilket innebar att patienten upplevde en 

balans mellan begriplighet och hanterbarhet som i sin tur kan ge livet mening. 

Patienterna kände sig delaktiga i sin diabetesbehandling, genom dialog om en lösning 

för just deras behandling. Hommel, Idvall och Andersson (2013) beskriver att genom att 

göra patienterna delaktiga i behandlingen, kan detta leda till bättre och säkrare vård. För 

att nå detta mål behöver diabetessjuksköterskan fördjupade kunskaper i diabetesvård 

(Hommel, Idvall & Andersson, 2013). Samtliga deltagare i studien ansåg att 

diabetesansvariga sjuksköterskor hade kompetens inom området. Enligt de nationella 
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riktlinjerna ska alla diabeteskontroller registreras i NDR. Enligt Hommel, Idvall och 

Andersson (2013) kan vården med hjälp av register redovisa det värde sjukvården 

åstadkommer. Tack vare förbättrad hälsa för patienterna, goda behandlingsresultat och 

mindre komplikationer vid diabetes har Sverige längre överlevnad än andra länder. Vård 

och omsorg har tagit på sig uppgiften att registrera data och därigenom kan resultat i 

form av kvalitet, och inte endast i volymer och kostnader redovisas (Hommel, Idvall & 

Andersson, 2013).  

 

7.2.2 Kontinuitet 

Patienterna beskrev att regelbundna kontroller av diabetes hos både läkare och 

sjuksköterskor var uppskattade. Detta tyder på att kontinuiteten är viktig för patienterna 

så att en trygghet skapas i att leva med diabetes typ 2, vilket de uppskattar. Hur ofta 

patienterna önskar ha återkommande besök kan bero på hur sjukdomsbilden ser ut, samt 

även hur länge patienterna har haft sjukdomen (Funnell & Andersson, 2002). 

Patienterna tyckte att de växelvisa besöken hos sjuksköterskan och läkaren var positiva, 

eftersom kompetenserna kompletterade varandra kunskapsmässigt. Detta stöds av 

Siminerio, Funnell, Peyrot och Rubin (2007) vilka beskriver att sjuksköterskor i 

förhållande till läkare har mer tid med patienterna, är goda lyssnare och oftast känner 

patienterna bättre. Läkaren kan uppfattas av patienterna som den sakkunnige i olika 

medicinska frågor.  

Resultatet visade att den avsatta tiden var viktig i det återkommande diabetesbesöket, 

vilket även Edwall (2011) kom fram till i sin avhandling. En del patienter i föreliggande 

studie ansåg att det var tillräckligt med tid medan en del ville ha mera tid vid besöket. 

Tidsaspekten uppfattades olika av patienterna, då en del upplevde stress och att 

sjukvården kunde kännas som forcerad.  

Andersson, Carlsson, Adolfsson och Wikblad (2009) beskriver att det är ett ökande 

antal patienter med typ 2 diabetes som behandlas inom primärvården. Sjuksköterskan 

samordnar ofta det vårdbehov som patienten kan behöva för sin diabetes (Andersson, 

Carlsson, Adolfsson & Wikblad, 2009). 

Missuppfattning kan leda till en personlig stress hos patienterna för att de känner att de 

inte har kontroll över sin sjukdom. Patientens stress hör inte till sjukvårdens tidspress 

utan är relaterat till den situation patienterna befinner sig i, enligt författarna. Stressen 

som patienterna känner kan uppstå av att de inte i alla vårdsituationer har kontroll över 

sin diabetes. Patienterna får information vid diabetesbesöket om hur de ska hantera sin 
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diabetessjukdom. Om patienterna inför det återkommande besöket känner att de inte har 

följt råden kan detta leda till en personlig stress för patienter med diabetes. 

Enligt Holmström och Rosenqvist (2005) är det bland patienter med typ 2 diabetets, 

vanligt med missuppfattning avseende innebörden av sjukdomen samt dess behandling. 

Denna missuppfattning berodde på att patienterna inte förstod och inte efterlevde den 

information som de erhöll (Holmström & Rosenqvist, 2005). Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (1982:763) har patienten rätt till information på sin nivå. Detta styrks 

även av Patientlagen (2014:821) som menar att vården ska verka för att stärka 

patientens delaktighet och sjävbestämmande.  

Genom personcentrerad vård kan diabetessjuksköterskan vara en resurs för både de som 

behöver mer eller mindre omsorg i sin diabetesbehandling. Ekman och Norberg (2013) 

menar att personcentrerad vård innebär att se patienten som en värdig och kapabel 

patient i samförstånd med vårdpersonalen. Författarna håller med om att 

personcentrerad vård bör användas och utvecklas för att stärka patienter med diabetes 

vid diabeteskontrollerna.  

Studiens resultat påvisade vidare att patienterna tyckte att möta samma vårdpersonal vid 

besöken ingav trygghet. En del av patienterna hade träffat hyrläkare, vilket medförde att 

personkännedomen försvann. Detta visar att kontinuitet är viktigt inom sjukvården 

avseende den personal som patienterna möter. Hyrläkarna kan medföra ett negativt 

inslag avseende kontinuitet och trygghet hos patienterna. Denna avsaknad av kontinuitet 

kan vara speciellt viktig vid en sjukdomsbild som diabetes, vilken är av livslång 

karaktär. Detta resultat kan vara av värde för framtiden, då närvaro av hyrläkare om 

möjligt bör begränsas för patienter med långvarig sjukdomsbild, därför att kontinuitet 

och trygghet är av stor vikt för dessa patienter.  

De patienter som upplevde att det var besvärligt att möta ny vårdpersonal kan ha 

upplevt en svag känsla av sammanhang, medan de som kände sig opåverkade av byte av 

vårdpersonal kan ha upplevt en hög känsla av sammanhang. Antonovsky (2001) menar 

att personer med stark KASAM alltid har ett försprång eftersom de redan har resurser 

att möta nya situationer, som kan upplevas som stressande. Personer med svag KASAM 

kan vara benägna att ge upp redan från början. En person med stark KASAM kan 

bedöma nya situationer som positiv och mindre ofarligt än en person med svag 

KASAM. Tilliten till att saker kommer att ordna sig, det vill säga att patienten anser sig 

ha resurser till att handskas med situationen finns hos patienten med stark KASAM 

(Antonovsky, 2001). 
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7.2.3 Egenvård 

Samtliga deltagare i denna studie visade sig vara tillfreds med informationen om 

egenvård som gavs vid diabeteskontrollerna. Viss oro framkom dock hos en del 

patienter över att inte klara av egenvården. Att vid diabeteskontrollen få besked om sina 

blodprovsresultat, kunde medföra oro inför besöket samt en osäkerhet om deras 

förmåga att sköta sin diabetes. 

Pilar (2011) kom fram till i sin studie att många var oroliga för komplikationer på grund 

av sin diabetes. Deltagarna i Pilars studie var missnöjda med informationen då de inte 

förstod vad som sagt vid kontrollen. Detta skapade oro och misstro till vårdpersonalen 

(Pilar, 2011). Oftedal, Karlsen och Bru (2011) beskriver i sin studie att patienter med 

diabetes önskade mer praktiskt stöd. Vissa patienter upplevde att det kunde vara svårt 

att behålla nya levnadsvanor. För att upprätthålla sina levnadsvanor behövde de 

regelbundna möten med vården (Oftedal, Karlsen och Bru, 2011).  

I föreliggande studies resultat framkom det att patienten kände stöd från 

diabetessköterskan. Vid diskussion med sjuksköterskan innebar det en avlastning för 

patienten även om inte alla problem kunde lösas, vilket även styrks av Edwall (2011). 

Diabetes är en obotlig sjukdom som kräver behandling med blodsockerkontroller och en 

hälsosam livsstil. Detta kan göra att patienter med diabetes kan uppleva att de har en 

sämre livskvalitet än andra. Antonvsky (2001) menar att människan pendlar mellan 

begreppen hälsa och ohälsa. Vid olika livssituationer pendlar vi fram och tillbaka 

mellan dessa poler, ibland mår vi bättre och ibland mår vi sämre. Hur patienten lär sig 

att leva med sin sjukdom är viktig för deras känsla av att ha kontroll över sitt liv och av 

att må bra. Edwall (2011) beskriver att en patient kan vara mer eller mindre nöjd med 

sin hälsa. 

Antonovsky (2001) menar att återkommande erfarenheter som överensstämmer med 

individens förmåga leder till en känsla av hanterbarhet. När patienten har tillräckliga 

erfarenheter och kunskaper om sin diabetes, kan det leda till en känsla av hanterbarhet 

att sköta sin diabetes. Patienter med diabetes som fått individanpassad vård bör ha goda 

kunskaper och vara motiverad till sin egenvård, anser författarna. En patient med 

diabetes som har en hög KASAM kan vara mer motiverad till att ta en aktiv roll i sin 

hälsa. En känsla av sammanhang hos patienten kan innebära en begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet av sjukdomen, vilket kan ge en större tillfredsställelse i 

sin livssituation. Detta i sin tur kan öka viljan att delta i vården och att delge sin 

sjukdomserfarenhet, som är viktig för vårdens planering och resultat. Patienter som har 
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hög KASAM kan ha en ökad känsla av en acceptans av att de har diabetes, som också 

kan leda till en känsla av att vara som andra trots sin diabetes. Motsatsen är en låg 

KASAM, vilket kan ge sämre anpassningsförmåga i olika vårdsituationer (Antonovsky, 

2001). Diabetessköterskan kan försöka bidra med information till patienten för att 

försöka öka KASAM hos patienten. Diabetessköterskan behöver vara vaksam hos 

patienter med låg KASAM under en längre period, och i vissa fall kanske överväga att 

ta hjälp av diabetesteamet avseende patientens situation. Hur man hanterar sin diabetes 

gör skillnad, och genom att ha accepterat diagnosen diabetes kan livet bli mer 

hanterbart. Patienter som drabbats av långvarig sjukdom som diabetes typ 2 kan 

antingen se det som naturligt i livet eller sjukligt och avvikande. 

Enligt Socialstyrelsen (2015) har egenvård en central del i behandlingen av patienter 

med diabetes. Att följa kost och motionsråd, är en form av egenvård för patient med 

diabetes. Egenvård är också att kontrollera sitt blodsockervärde, ta hand om sina fötter 

och ta sin medicin enligt ordination. Enligt Bartol (2012) innefattar egenvård val av 

livsstil, kontinuerlig glukosmätning och ibland medicinering. Den dagliga 

diabetesvården är patienterna själva ansvariga för eftersom de lever med sin sjukdom 24 

timmar per dag. För att på bästa möjliga sätt hantera sin sjukdom behöver patienterna 

god kunskap, vara motiverade och ha ett gott självförtroende (Bartol, 2012).  

Resultatet i föreliggande studie visade att patienterna upplevde att egenvården var en 

viktig del av behandlingen och att det uppmuntrades av diabetessköterskan. Sett ur både 

ett individ- och samhällsperspektiv är det av stor vikt att egenvården för patienter med 

diabetes uppmuntras, för att minska diabeteskomplikationerna. Information om 

egenvård kan vara en balansgång för diabetessköterskans förhållningssätt, i relation till 

patientens autonomi. Det är av vikt att tänka på att inte patienten känner sig kränkt av 

sjuksköterskan, då hon informerar om hur patienten ska sköta sin diabetes. 

Sjuksköterskan bör hålla en viss distans till patienten vid samtalet. Patientens egna 

tankar och åsikter om sin egenvård bör noga beaktas av sjuksköterskan. Enligt 

Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor i Sverige (2008) ska distriktssköterskans 

arbete stödjas med  hänsyn för patientens unikhet, integritet och autonomi. 

Distriktssköterskan bör även ha ett professionellt och reflekterande förhållningssätt i sitt 

arbete. Sjuksköterskan ska även kunna urskilja och identifiera nya idéer och utvärdera 

dessa. 

Enligt Allgot (2013) ökar förekomsten av diabetes i hela världen, och det behövs därför 

även ett förebyggande och hälsofrämjande arbete på samhällsnivå för att förhindra att 
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flera får diabetes typ 2. Detta förebyggande arbete kan vara att stimulera till att ge 

människor möjlighet att öka sin fysiska aktivitet genom att till exempel fler cykelvägar 

och gångvägar byggs. Inom ekonomi finns det möjlighet att befria grönsaker från 

moms. Även inom kulturen finns det möjlighet att genomföra ökad satsning på fysisk 

aktivitet (Allgot, 2013).  

 

8 Slutsatser 
Patienterna med diabetes typ 2, var nöjda med sina diabeteskontroller. De regelbundna 

kontrollerna ingav trygghet genom kontinuerliga  möten med samma kompetenta 

vårdpersonal. Egenvårdsråden som patienterna fick av vårdpersonalen var 

tillfredsställande och relevanta. För att bibehålla den goda vårdrelation behöver 

vårdpersonalen fortsätta att hålla en hög kompetens, samt kalla patienterna från 

väntelista kontinuerligt. 

 

9 Kliniska implikationer 
Ökad kunskap är viktig för att kunna utveckla diabetesbesöken på vård-/ hälsocentraler. 

Genom att erhålla ökad kunskap om hur patienter med diabetes typ 2 upplever besöken 

kan det bidra till att förbättra det professionella förhållningssättet och leda till bättre 

bemötande. I föreliggande studie framkom det en önskan om att träffa samma 

vårdpersonal. Detta kan vara ett mål för vård-/hälsocentraler att jobba mot för att 

förbättra diabeteskontrollen. Vidare framkom en önskan om att diabeteskontrollen 

kunde vara tidsmässigt längre. Vårt förslag är att individanpassa besökstiden. För att 

utveckla den förebyggande vården av diabeteskomplikationer kan diabetssjuksköterskan 

involvera patienter i grupp. I gruppen kan ett kunskapsutbyte mellan 

diabetessjuksköterskan och patienter med diabetes ske.  

 

10 Förslag till fortsatt forskning 
Underlaget för denna studie var nio patienter med diabetes typ 2, vilket är ett litet antal 

deltagare. För framtida forskning kan en mera omfattande studie angående 

erfarenheterna av de återkommande diabeteskontrollerna utföras. Ett större antal 

deltagare, och fler intervjufrågor skulle kunna ge fler variationer och större trovärdighet. 

Samma studie vore intresserant att utföra igen, men utifrån sjuksköterskans synvinkel, 

för att fånga sjuksköterskornas erfarenheter av de återkommande kontrollerna. En 
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frågeställning kunde exempelvis vara ”om kontinuiteten på diabeteskontrollen är 

rimlig?” Ytterligare förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara djupare intervjuer 

med tolkande inslag. Detta skulle kunna utveckla diabeteskontrollen till ett mer 

individanpassat möte, vilket skulle kunna underlätta lärandet för patienten i vardagen 

om diabetesvården. En djupare dialog med patienten som har diabetes kan ge nya 

insikter som också möjliggör identifiering av eventuell kunskapsbrist hos patienten. 
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12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1. Informationsmejl verksamhetschef. 
Information om magisteruppsatsen, 

Diabetespatienters erfarenheter av diabetesbesöket på hälsocentral. 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna forskningsstudie. 

Bakgrund: Diabetes ökar i världen, speciellt där det finns en högre levnadsstandard. År 

2006 antog FN:s generalförsamling en resolution, där medlemsländerna erkänner att 

diabetessjukdomen är ett globalt hot. FN arbetar för att medlemsländerna ska 

upprätthålla nationella handlingsprogram för att förebygga samt behandla diabetes 

Centrala mål i diabetesvården är att handleda personer med diabetes i att upprätthålla 

bra blodsockervärden för att förebygga komplikationer. För att nå detta mål gäller det 

att stärka förmågan hos personer med diabetes att hantera sjukdomen och ta eget ansvar 

En studie påvisar att patienter förväntar sig att få det stöd som krävs samt att 

information ska vara omfattande men på ett lättbegripligt sätt så att de kan ta kontroll 

över sin sjukdom. 

 

Genom att belysa diabetesbesöket ur patientens perspektiv hoppas vi kunna bidra till en 

ökad förståelse. 

Syftet med denna studie är att beskriva diabetespatienters upplevelser vid deras 

återkommande kontroller på hälsocentral. 

 

Vi är två sjuksköterskor som går vidareutbildning till distriktssköterskor vid 

Linneuniversitetet i Kalmar. Studien kommer att genomföras genom intervjuer med 

cirka åtta diabetespatienter under vecka 8-13, 2015. Varje intervju beräknas att ta ca 45 

minuter. Resultatet av intervjuerna kommer att redovisas i en magisteruppsats. 

Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjumaterialet kommer att 

förvaras så att inte uppgifterna kommer i orätta händer. När uppsatsen är godkänd av 

examinator kommer uppsatsen att publiseras i DIVA som är Linneúniversitetets databas 

för uppsatser och examensarbeten. Deltagandet kommer att vara frivilligt och 

patienterna kan när som helst avbryta sitt deltagande utan att motivera varför. Det 

kommer inte att få några negativa konsekvenser för patienterna. 

Var vänlig och skicka ett svarsmejl inom det snaraste till någon av oss angående 

samtycke eller inte till genomförande avintervjuerna. 

Har du frågor kontakta någon av nedanstående: 

 

Anita Wilander, Leg. Sjuksköterska 

E-post: av22aa@student.lnu.se  Tel:070-XXXXX 

 

 

Camilla Aronsson, Leg. Sjuksköterska 

E-post: caqv@student.lnu.se Tele: 070-XXXXX 

Handledare: Ulla Peterson 

E-post: ulla.peterson@lnu.se Tele: 0480-XXXXX 

 

 

 

mailto:av22aa@student.lnu.se
mailto:caqv@student.lnu.se
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12.2 Bilaga 2 Informationsmejl till diabetessköterskor 

Informationsbrev till diabetessköterska  

Vi heter Camilla Aronsson och Anita Wilander och vi går vidareutbildning till 

distriktssköterskor vid Linneuniversitetet i Kalmar. I vår magisteruppsats vill vi belysa 

patienternas erfarenheter av återkommande besöket för diabetes på hälsocentral.  

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med cirka åtta diabetespatienter under 

vecka 8-13, 2015.  

Bakgrund: Diabetes ökar i världen, speciellt där det finns en högre levnadsstandard. År 

2006 antog FN:s generalförsamling en resolution, där medlemsländerna erkänner att 

diabetessjukdomen är ett globalt hot. FN arbetar för att medlemsländerna ska 

upprätthålla nationella handlingsprogram för att förebygga samt behandla diabetes. 

Centrala mål i diabetesvården är att handleda personer med diabetes i att upprätthålla 

bra blodsockervärden för att förebygga komplikationer. För att nå detta mål gäller det 

att stärka förmågan hos personer med diabetes att hantera sjukdomen och ta eget ansvar.  

Studier påvisar att patienter förväntar sig att få det stöd som krävs samt att information 

ska vara omfattande men på ett lättbegripligt sätt så att de kan ta kontroll över sin 

sjukdom. Genom att belysa diabetesbesöket ur patientens perspektiv hoppas vi kunna 

bidra till en ökad förståelse för hur patienten upplever själva besöket.  

Syftet med denna studie är att belysa de erfarenheter som patienter med diabetes typ 2 

har av återkommande kontroller på hälsocentral.   

Varje intervju beräknas att ta ca 30 minuter. Resultatet av intervjuerna kommer att 

redovisas i en magisteruppsats. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjumaterialet kommer att förvaras så att inte uppgifterna kommer i orätta händer. 

När uppsatsen är godkänd av examinator kommer uppsatsen att publiseras i DIVA som 

är Linneúniversitetets databas för uppsatser och examensarbeten (www.lnu.se). 

Deltagandet kommer att vara frivilligt och patienterna kan när som helst avbryta sitt 

deltagande utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser 

för patienterna.  

Vår förhoppning är att ni vill hjälpa oss att lämna ett informationsbrev om inbjudan att 

delta i en intervjustudie. Informationsbrevet önskar vi att ni delar under vecka 8. Vi 

kommer gärna personligen och informerar under vecka 7 när det passar er. Tack på 

förhand. Har du frågor kontakta någon av nedanstående:  

Anita Wilander, Leg. Sjuksköterska  Camilla Aronsson, Leg. Sjuksköterska  

av22aa@student.lnu.se   caqv222@student.lnu.se 

Tel nr: 070-XXXXX  Tel nr: 070-XXXXX 

Handledare: Ulla Peterson, Lektor. E-post: ulla.peterson.lnu@.se 

Tel nr: 0480-XXXXX  

 

mailto:av22aa@student.lnu.se
mailto:caqv222@student.lnu.se
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12.3 Bilaga 3 Patientinformation  

Informationsbrev till deltagare i intervjustudie  

Vi heter Camilla Aronsson och Anita Wilander och vi sjuksköterskor som går 

vidareutbildning till distriktssköterskor vid Linneuniversitetet i Kalmar. I vår 

magisteruppsats vill vi belysa de erfarenheter som patienter med diabetes typ 2 har av 

återkommande kontroller på hälsocentral.  

Studien kommer att genomföras genom intervjuer med cirka åtta diabetespatienter under 

vecka 8-13, 2015. Plats för intervjun är väljer vi tillsammans så det passar dig.  

Andra forskningsstudier påvisar att patienter förväntar sig att få det stöd som krävs. 

Information som ges ska vara omfattande men på ett lättbegripligt sätt.  

Vår förhoppning är att genom intervjuer med patienter som har diabetes kunna ökad 

förståelsen för hur patienter upplever själva besöket.  

Varje intervju beräknas att ta ca 30 minuter. Resultatet av intervjuerna kommer att 

redovisas i en magisteruppsats. Intervjumaterialet kommer att behandlas konfidentiellt. 

Intervjumaterialet kommer att förvaras så att inte uppgifterna kommer i orätta händer. 

När uppsatsen är godkänd av examinator kommer uppsatsen att publiseras i DIVA som 

är Linneúniversitetets databas för uppsatser och examensarbeten (www.lnu.se). 

Deltagandet kommer att vara frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande 

utan att motivera varför. Det kommer inte att få några negativa konsekvenser för dig 

som deltagare. Vi har sjukvårdssekretess som innebär tystnadsplikt.  

Du är välkommen att höra av dig till någon av nedanstående om du har några frågor. Du 

kan skriva under detta informationsbrev om du vill hjälpa oss med ditt deltagande i 

denna studie. Vi vill gärna erhålla svar innan vecka 10.  

Anita Wilander, Leg. Sjuksköterska  Camilla Aronsson, Leg. Sjuksköterska  

E-post: av22aa@student.lnu.se  E-post:caqv222@student.lnu.se  

Tel: 070-XXXXX   Tel: 070-XXXXX  

Handledare: Ulla Peterson, Lektor. E-post: ulla.peterson@lnu.se  

Tel: 0480-XXXXX  

Jag vill gärna delta i studien:  

Namn:...................................................................................................................  

Tel:.........................................................................................................................  

Ev. e-post:...............................................................................................................  

 

mailto:av22aa@student.lnu.se
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12.4 Bilaga 4 Intervjuguide 

Intervjuguide  

Innan intervjun började fick deltagarna både muntlig och skriftlig information om 

studiens syfte. 

Inledande frågor: 

Hur gammal är du? 

Hur många år har du haft diabetes? 

Vilken diabetesbehandling har du? 

 

Huvudfrågor: 

1. Hur upplever du dina diabeteskontroller?  

2. Vad är det som är bra? Vad är det som är mindre bra?  

3. Hur känner du dig delaktig i behandlingen?  

4. Är det någon information som du saknar?  

5. Vilket stöd vill du ha från diabetessköterskan /läkaren vid besöket?  

6. Hur är kunskapen hos vårdpersonalen? 

7. Hur ser du på framtiden? Något du vill utveckla i diabeteskontrollerna?  

8. Är det något mera som du vill tillägga, innan vi avslutar intervjun?  

 

Följdfrågor: 

 

Kan du berätta mera… 

Kan du utveckla….. 

Hur menar du….. 
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12.5 Bilaga 5 Etisk granskning 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt  

eller motsvarande inför rådgivande etisk granskning 

 

Magisteruppsats: Patienters erfarenheter  av diabeteskontroller på 

hälsocentraler.___________________________________________________ 

 
Projektledare: Camilla Aronsson och Anita Wilander____________________ 

 

Handledare: Ulla Peterson_________________________________________ 

    Ja Tveksamt Nej 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter som avslöjar ras 

eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, 

eller medlemskap i fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på forskningspersonerna (även 

sådant som ej avviker från rutinerna men som är ett led i forskningen)?   x 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt påverka 

forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) eller som innebär en 

uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 

2003:460) 

  x 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller avliden 

människa (t.ex. blodprov eller PAD)? 
  x 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom barn, dementa 

eller psykiskt handikappade liksom personer i uppenbar beroendeställning 

såsom patienter eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 
  x 

Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 

genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 

punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att deltagarna förstår  

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den enskilde, t.ex. 

antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men överdriv ej 

heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha vårdnadshavares 

godkännande (t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i den skriftliga 

informationen till patient eller forskningsperson. Vidare framgår tydligt att 

deltagare när som helst och utan angivande av skäl kan avbryta försöket 

utan att detta påverkar forskningspersonens omhändertagande eller 

behandling eller, om studenter, betyg etc. 

x   

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas till fysisk 

person) är anmält till registeransvarig person på respektive förvaltning 

(PUL- ansvarig).   

  x 

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga för 

forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, verksamhetschef 

eller motsvarande). 

x   

 

http://www.epn.se/
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Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 

projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 

 

Ort och datum: 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

Projektledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

Underskrift projektledare: 
 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

Handledare: 

 

………………………………………………………………………………………. 

namn 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

institution/enhet 

 

 

Underskrift av handledare: 

 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

 


