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Sammanfattning 
Bakgrund: Den kroniska sjukdomen diabetes drabbar allt fler i världen. 
Distriktssköterskan på vårdcentralerna i Sverige har en stor betydelse för patienter med 
diabetes typ 2 genom att erbjuda vägledning och undervisning för att patienten själv ska 
klara hantera sin sjukdom. Egenvård är en stor del i behandlingen och för att klara den 
krävs undervisning och stöd från distriktssköterskan. Syfte: Syftet med studien var att 
belysa distriktssköterskans erfarenheter kring vägledning till patienter med diabetes typ 
2. Metod: en kvalitativ ansats har använts och fjorton distriktssköterskor på 
vårdcentraler i Region Skåne har intervjuats. En intervjuguide med halvstrukturerade 
frågor användes. Analysen av intervjuerna gjordes med hjälp av en kvalitativ 
innehållsanalys. Resultat: Av analysen framkom att det krävs sjukdomsacceptans och 
motivation från patientens sida för att skapa en lyckad vägledning. Informanterna 
betonade vikten av att se till individens egna resurser och livssituation för att nå 
gemensamma mål. Det krävdes en relation till patienten för att kunna stödja, motivera, 
utbilda och vägleda. En god relation byggde på kommunikation, som är viktigt vid 
förmedlandet av kunskap. Slutsats Distriktssköterskornas erfarenheter visade att det är 
nödvändigt att se individen och anpassa nivån på vägledning därefter. Trots 
egenvårdens betydelse upplevde distriktssköterskorna att de delar ansvaret med 
vårdtagaren. 
 
Nyckelord: vägledning, distriktssköterska, erfarenheter, diabetes typ 2, 
kvalitativ metod. 
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The Public Health Nurse´s perception of 
experiences in counselling patients with 
diabetes typ 2. 
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Abstract 
Background: Diabetes is a cronical disease that is diagnosed all over the world. Public 
health nurses in district health care centres in Sweden have a significant role for these 
patients by providing counselling and education to obtain self-management care. Self-
management care is fundamental. Aim: the aim of this study was to make visible the 
public health nurse’s perception of experiences in counselling patients with diabetes 
type 2. Method: Empirical, qualitative interviews were carried out and the content were 
analysed using qualitative content analysis. An interview guide with semi-structured 
questions was used. Results: The findings showed that the patient needs to have 
accepted the disease and have self-motivation in order to have a successful counselling. 
The interviewees emphasised the importance of seeing the individuals´ own resources 
and lifestyle to be able to set joint goals. To create a relationship with the patient was 
fundamental to be able to support, motivate, educate and counsel the patient. A good 
relationship builds on communication. Conclusion: The experiences indicated that in 
order to give counselling with satisfaction, the public health nurse needed to see the 
individual person and individualise the counselling. The nurses feelt that there is a 
shared responsibility with the caretakers. 
 
 
Keywords: Public health nurses, Diabetes Typ 2, Experience, Counselling, 
qualitative method. 
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BAKGRUND 
Diabetes är en kronisk sjukdom som drabbar allt fler i världen. År 2000 uppskattades ungefär 

100 miljoner människor i världen ha sjukdomen. Sverige och Finland var bland de länder i 

Europa med högst prevalens [1].  Av diabetes utgör typ 2-diabetes 85–90 procent, och i 

Sverige har cirka 325 000 typ 2-diabetes medan 40 000 personer har typ 1-diabetes [2]. 

Belastningen på många vårdcentraler i Västeuropa har ökat på grund av en allt högre 

medelålder i befolkningen, större krav från patienter samt det större ansvaret som läggs på 

öppenvård istället för slutenvård [3]. Förekomsten av sjukdomen diabetes ökar med åldern 

och den vanligaste ökningen är bland dem som är över 65 år [4]. För att kunna möta de 

ökande kraven har allt mer ansvar lagts på distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral [3]. 

Distriktssköterskor har oftast den första kontakten med patienter inom vården, när det gäller 

att utbilda och motivera patienter med diabetes genom vägledningssamtal [5]. Forskning har 

visat att många inom sjukvården, inkluderat distriktssköterskor, saknat kunskaper inom 

motiverande livsstilsförändringar och har haft svårigheter att lägga sin vägledning på den 

nivån där patienten befunnit sig [6, 7]. Vikten av god vägledning till en bra egenvård från 

distriktssköterskan, kan komma att förhindra diabetes relaterade komplikationer hos 

patienten. Exempelvis kan patienters blodsockervärden stabiliseras vilket är vitalt vid 

sjukdomen diabetes och på så sätt även fördröja uppkomsten av följdsjukdomar [8]. Diabetes 

kan påverka många organ i kroppen och har påverkan på nervsystemet, ögonen och kan leda 

till hjärta sjukdomar, stroke och kärlpåverkan som kan leda till amputation [9]. 

 

Diabetes typ 2 
Diabetes är en av vår tids största folksjukdomar. Diabetes sjukdomens stora utbredning gör 

det viktigt att belysa vilken påverkan distriktssköterskornas hälsofrämjande arbete har på 

diabetes typ 2 patienternas motivation till självständiga beslut rörande livsstil. Diabetes 

diagnostiseras av en onormal förhöjning av blodsockret. För att bryta ned och stabilisera 

blodsocker behövs insulin som är ett hormon i kroppen som produceras i bukspottskörteln. 

Diabetes typ 2 kännetecknas av insulinresistens som innebär minskad känslighet för insulin. 

Behandling vid typ 2-diabetes skiljer sig från typ 1 som nästan alltid kräver insulin. 

Socialstyrelsen menar att basen för merparten av de åtgärder som föreskrivs i ”Nationella 

riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder”, är någon form av rådgivning eller samtal som 
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syftar till att främja en förändring av levnadsvanor [10]. Vid en tidig upptäckt av sjukdomen 

kan det räcka med förändringar av kost och motion. Som ett komplement senare kan man få 

tabletter och i den sista fasen kan insulin krävas för en stabil glukoskontroll [1]. Typ 2-

diabetes orsakas av olika samverkande faktorer såsom genetik och miljö. Övervikt och 

minskad fysisk aktivitet är bland de viktigaste riskfaktorerna [2]. Det är fullt möjligt att leva 

ett normalt liv vid diabetes typ 2 med adekvat behandling och motivation [11]. 

 

Att leva med en kronisk sjukdom så som diabetestyp 2 
Att få en kronisk sjukdom kan lämna avtryck i personens hela liv. Hur varje individ klarar av 

det och huruvida de kan uppleva livskvalitet trots sin kroniska sjukdom beror på flera faktorer 

som berör personen själv. Dessutom anses kvaliteten i mötet med vårdpersonalen ha betydelse 

[12]. Det är vedertaget att patienter med kroniska sjukdomar måste ha kunskap om hur de ska 

hantera sin sjukdom. Hur sjukdomsutvecklingen framskrider beror på hur framgångsrika de är 

i sin ansträngning [13]. Att det finns olika aspekter som avgör hur kroniskt sjuka klarar av och 

upplever livet är något vårdpersonal måste vara lyhörda inför [12]. Först efter att patienten 

accepterat sin sjukdom kan de ta kontroll över den, därför är det av vikt att sjukvårdspersonal 

förstår och ser var individen befinner sig [13]. Av detta skäl är det viktigt att vårdpersonalen 

har djup kunskap om sjukdomen i mötet med patienten, men det är även väsentligt för dem att 

se personen med den kroniska sjukdomen som en individ med ett vanligt liv, som innefattar 

de vardagliga problem som vi alla ställs inför [12]. Att leva med diabetes ställer krav på 

egenvården hos patienten vilket gör att man behöver prioritera sin diabetes sjukdom, vilket 

inte alla patienter gör [14].  

 

Orems egenvårdsteori 
Orems egenvårdssteori bygger på tre delar; Teorin om egenvård, Teorin om egenvårdsbrist 

och Teorin om omvårdnadssytem. Orem beskriver egenvård som de målinriktade handlingar 

patienten medvetet utför till att behålla den egna hälsan, livet och välbefinnandet. 

Egenvårdskrav utgör de handlingar som bör utföras för att tillgodose de egenvårdsbehov och 

den egenvårdsbrist som kan uppstå vid exempelvis sjukdom. Egenvård är ett beteende som 

genom interaktion och kommunikation lärs in. Människor utvecklas olika och behöver olika 

motiveringsformer och undervisningssituationer för att kunna utveckla färdigheter inom 
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egenvård. Egenvård handlar om åtgärder som den enskilda individen kan utföra för att 

upprätthålla sin egen hälsa. För att kunna tillgodose sina egenvårdsbehov krävs 

egenvårdskapacitet som påverkas av hälsa, kunskap och livserfarenheter. Egenvårdsbehov 

inriktas på att öka medvetenheten om sjukdomen, utveckla strategier för att hantera vardagen 

samt att genomföra preventiva åtgärder. Centrala begrepp i Orems egenvårdteori är; acceptans 

av situationen, förståelse av omvårdnadsbehovet och kunskap för att kunna klara av att leva 

med sjukdomen ur ett meningsfullt perspektiv [15,16]. 

 

När en person inte längre kan klara sin egenvård ur ett godtagbart person- och hälsoperspektiv 

behöver sjuksköterskan stödja individen i egenvårdsbesluten. Vidare menar hon att genom 

utveckling och genom att försök lära sig, ökar människans kunskap om egenvården.  

I teorin om egenvårdsbrist beskriver Orem att möjligheten för att utföra egenvården grundar 

sig i människans förmåga att hantera jaget i en miljö som växlar mellan stabilitet och 

föränderlighet. Hur man värderar livet, hälsa och välmående kan vara faktorer som påverkar. 

Egenvårdsbristen kan vara påverkad av otillräcklig kunskap och individens förmåga i hur man 

tar till sig ny kunskap. Teorin om omvårdnadssystem består av både teorin om egenvård och 

teorin om egenvårdsbrist. Den fokuserar på sjuksköterskans omvårdnad, kunskap och 

färdigheter inom uppgiften. Sjuksköterskan avgör om det finns obalans eller möjlig obalans 

mellan egenvårdsbehovet och egenvårdsbristen som berör individens hälsa [15, 16]. 

 

Egenvård 
Regeringen har anslagit att hälsofrämjande arbete ska handla om insatser som ämnar till att 

göra individen kapabel att ta kontroll över den egna hälsan och förbättra den. Sådana insatser 

kan vara patientundervisning i egenvård [6]. Ett viktigt syfte med regeringens folkhälsopolitik 

är att kunna förmedla kunskap och insikt till individen som gör det möjligt att fatta 

självständiga hälsobeslut. Folkhälsan kan markant förbättras om medborgarna har möjlighet 

att ta ett större ansvar för sin hälsa och verkligen tar det ansvaret [17]. Socialstyrelsen betonar 

att det är viktigt att ge stöd till patienterna för att hjälpa dem till bra levnadsvanor [10]. 

Egenvården bygger på att kunna värdera en situation och sedan agera efter det, att 

uppmärksamma sina vanor [18]. En studie visade att 57, 5% av de deltagande inte tog så 

allvarligt på sin diabetes typ 2 diagnos vid debuten och 87,5% fortsatte att inte se sin diagnos 
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som allvarlig under studiens gång [11]. Ett ökat fokus på egenvård har visat sig ge olyckliga 

konsekvenser för de svaga och sårbara patienterna eftersom de har svårt för att leva upp till 

målet om ändamålsenlig egenvård [12]. Om patienten ska ha möjlighet att kunna delta i sin 

behandling och kunna påverka den, krävs trygghet, kunskaper inom området samt tillit till sig 

själv och sin omgivning, där vårdpersonal utgör en viktig faktor [19]. Vägledning inom 

egenvård är nödvändigt för att patienten ska känna sig säker och klara av sin diabetes [20].  

Patienterna behöver kunskap om hur de själva kan bidra till att förhindra allvarliga följder av 

diabetes [10]. Distriktssköterskorna har en nyckelposition i att lära patienter att sköta sin 

egenvård och för att genomföra detta behöver distriktssköterskorna möta och engagera 

patienterna [12]. Forskning visar att rådgivning från en distriktssköterska kan påtagligt 

förbättra patientens egenvård [21]. 

 

Distriktssköterskans roll 
Distriktssköterskan ska ha kunskaper i kommunikation och samtalsmetodik för att kunna 

handleda och ge stöd i dialog med individer. Sammanfattningsvis innebär 

kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor att distriktssköterskan behöver använda ett 

hälsofrämjande arbetssätt. Detta för att kunna stödja, möta, hjälpa, ge råd, vårda en person i 

livets alla skeenden [22]. Primärvårdens distriktssköterskor har etablerat sin position på 

vårdcentralerna. De spelar en allt viktigare roll i vården av patienter med typ 2-diabetes. Såväl 

inom det hälsofrämjande som i omhändertagandet av dessa patienter [23]. Grundantagandet 

inom vården är att behandling ska leda till förbättrad hälsokvalitet och minskad ohälsa. 

Många faktorer påverkar individens hälsa och förbättrad kommunikation kan vara en sådan 

faktor [19].  

 

Forskning visar att patienter upplever att det finns förbättringsområden eller brister i hur 

sjukvårdspersonal arbetar med diabetes [24]. När det gäller patienternas uppfattning, har den 

sociala och kulturella kontexten betydelse, det har även belysts att patienterna upplever hinder 

inom kommunikationen [25]. Eftersom det är distriktssköterskornas arbete att samtala med, 

ge råd till och stötta patienter med diabetes är det intressant att utvärdera hur deras 

erfarenheter är. Det finns vetenskapligt underlag från andra delar av världen som visar att 

distriktssköterskorna upplever att arbetet kring hälsosamtal med patienter med diabetes typ 2 
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skulle kunna vara bättre [6]. Mer samråd mellan patienten och distriktssköterskan kan leda till 

en bättre reglering av diabetes och ge en bättre vårdkvalitet [20]. Utbildning utgör en del av 

patienternas behandling, och är en förutsättning för att individen själv på ett bra sätt ska kunna 

ta sitt ansvar för den egna vården [10]. 

 

Patientundervisning – en dimension i distriktssköterskornas 
omvårdnadsarbete 
Inom vården använder man idag olika synonymer till undervisning så som handledning eller 

vägledning [19]. Idag är patientundervisning en del av distriktssköterskans profession [26]. 

Målet med patientundervisning är att patienten ska lära sig att sköta sin egenvård på bästa sätt 

så de kan uppnå större frihet och mindre beroende av hälso- och sjukvården [12]. Studie visar 

att patienters upplevda hinder var bristen på kunskap och förståelse för behandlingsplanen 

samt att de upplever en känsla av hjälplöshet [27]. För att patienter ska klara av egenvård är 

samarbete med vårdpersonal viktig. Att ha tillgång till stöd i form av uppmuntran och 

tillgänglighet visade sig ha positiva effekter [27]. Patientens förståelse och utgångspunkt av 

kunskap ska utgöra basen för undervisningen [28]. En förutsättning för att kunna uppnå 

ändamålsenlig egenvård är att patienten ska få kunskap om faktorer och symtom som 

påverkar sjukdomens utveckling och behandling. En del patienter klarar av att lära sig 

ändamålsenlig egenvård och få ut något av patientutbildning, andra verkar inte ha den 

kapaciteten och det kan leda till att de mår ännu sämre av att de inte klarar av att leva upp till 

målen [12]. Distriktssköterskor ska uppmuntra patienterna till patientundervisning [21].  

 

Vårdpedagogik handlar om att skapa förbättringar och förändringar, det är viktigt att 

konstatera att både livsstil och levnadsvillkor påverkar hälsan [12]. Att ha ett förhållningssätt 

som är anpassat till individen, att patienten är med och bestämmer om sin egen vård utifrån 

kunskap och erfarenheter ger en ökad möjlighet till stärkt egenvård [18]. Forskning visar att 

för att lyckas främja livsstilsförändringar behöver distriktssköterskan gå från rådgivning till 

vägledning av patienten [7]. När livsstilsförändringar behöver genomföras är det viktigt att 

distriktssköterskan vägleder och stöttar men även engagerar patientens egen motivation [29]. 

Vägledning kan med god effekt användas till att överkomma patientens hinder för egenvård 

eller den relaterade stressen till att leva med en sjukdom som diabetes [30].   
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Litteraturgenomgången visade att mycket forskning kring kommunikation och motivering till 

egenvård finns, likaså erfarenheter ur ett patientperspektiv [31, 32]. Ytterst lite behandlar 

distriktssköterskans erfarenheter kring vägledning av patienter med diabetes typ 2. Däremot 

visar internationell forskning på att patientundervisning och hälsofrämjande vägledning är 

viktigt [20, 29,  33] vilket motiverar studiens genomförande. Genom att undersöka 

distriktssköterskornas erfarenheter ges en inblick i deras vardag och hur de upplever mötet 

med patienten under vägledning.  

 

SYFTE 
Syftet har varit att belysa distriktssköterskors upplevda erfarenheter av att vägleda patienter 

med diabetes typ 2.  

 

Definitioner 
Patientundervisning: En definition av termen är att det är en holistisk process vars mål 

är att förändra beteende för att förbättra hälsa [26]. 

 

Vägledning: Visa vägen, handleda [34]. I handledning erbjuder den verksamma sitt stöd 

och kunskaper för att skapa en utvecklingsmöjlighet. Ibland används synonymer som 

mentorskap, vägledning och coaching [35]. 

 

Metod 

Design 
Studien genomfördes med en kvalitativ ansats då avsikten var att belysa 

distriktssköterskornas erfarenheter kring vägledning av patienter med diabetes typ 2. 

Meningen med en kvalitativ ansats är att kunna beskriva erfarenheter eller upplevelser 

[36].  Kvalitativa undersökningar beskriver nyanser mellan grupper eller situationer i ett 

samhälle [36]. En kvalitativ datainsamling innebär insamling av kunskap med syftet att 

få en djupare förståelse för forskningsfrågan, samt att kunna visa på sammanhang och 

mönster [37]. En kvalitativ innehållsanalys enligt Polit och Beck [38] valdes eftersom 

den söker berättande data och skapar mönster kring textens olika teman. Eftersom 
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omvårdnadsforskningsstudier är inriktade på möten och samtal mellan människor är det 

lämpligt att använda en kvalitativ analys. En innehållsanalys syftar till att göra en 

systematisk beskrivning av kommunikationens manifesta innehåll [39]. 

 

Kontext 
Studien genomfördes på vårdcentraler i Region Skåne. Författaren ville koncentrera sig 

på erfarenheten hos distriktssköterskor vid hälso- och kostråd givna till patienter med 

diabetes typ 2. Valet att fokusera på patienter med typ 2 diabetes gjordes eftersom 

denna patientgrupp oftast får diagnosen i vuxen ålder. Barn och ungdomar påverkas 

också i sin livsstil av sina föräldrar medan man som vuxen individ själv har ansvaret för 

sitt eget välmående i sjukdomen, dock i inflytande av professionell rådgivning. För att 

begränsa studien ytterligare valdes att fokusera endast på en yrkesgrupp som arbetar 

med diabetespatienter och deras erfarenheter, nämligen distriktssköterskorna då det är 

deras arbete som varit i fokus i studien.  

 

Urval  
Vid urvalet, valet av vårdcentraler till studien, har Kvale och Brinkmann [39] 

närhetsprincip tillämpats. Kriterierna för att ingå i studien var att man var 

distriktssköterska, arbetade med diabetespatienter typ 2 samt att distriktssköterskorna 

var verksamma inom region Skåne. Vidare skulle de ha arbetat i minst 2 år med 

diabetespatienter för att ha hunnit utveckla kompetens inom området [40]. Brev med 

förfrågan om deltagande skickades ut till verksamhetschefer på 20 olika vårdcentraler 

inom Region Skåne [bilaga 2]. Totalt deltog 14 distriktssköterskor vid 11 vårdcentraler. 

Samtliga informanter var distriktssköterskor, arbetade med blandat klientel, kvinnor, 

befann sig i åldrarna mellan 39 – 65 år och hade en genomsnittserfarenhet av att arbeta 

med diabetespatienter på 11,57 år.  

 

Genomförande 
En skriftlig förfrågan om tillstånd för genomförande av studien samt information om 

studien skickades ut till verksamhetscheferna på vårdcentralerna. Efter två veckor 
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ringde författaren till de olika verksamhetscheferna för att bekräfta samtycke till 

studien. De verksamhetschefer som gav sitt tillstånd till studien hade vidarebefordrat det 

informationsbrev om studien [bilaga 3], som initialt skickades med den skriftliga 

förfrågan om genomförande, till de distriktssköterskor som var verksamma inom 

diabetes rådgivningen. Den skriftliga informationen innehöll studiens syfte, upplysning 

om frivillighet samt information om konfidentialitet för de intervjuade. Därefter ringde 

författaren upp distriktssköterskorna för att förhöra sig om intresset av att delta i 

studien. I samtalet gavs även ytterligare information om intervjuerna och 

genomförandet. Tid, plats och datum för intervjuerna bestämdes. Under intervjuerna 

fick informanterna upprepad muntlig information om studien, syftet med studien och att 

deltagandet var frivilligt. För att säkerställa frivilligheten i deltagandet undertecknades 

en samtyckesblankett [bilaga 4] av de medverkande i studien innan intervjuerna 

påbörjades. Samtliga intervjuer genomfördes under arbetstid på vårdcentralerna där 

distriktssköteskorna arbetade. Intervjuerna hölls i avskildhet för att undvika att bli 

störda och för att skapa en bra miljö för samtal.  

 

Datainsamlingsmetod 
Den kvalitativa datainsamlingen skedde genom intervjuer. Detta förfaringssätt ses som det 

bästa vid insamling av undersökningsinformation, på grund av att informationen har en hög 

kvalitet [36]. Datainsamlingen i kvalitativa metoder bygger oftast på intervjuer som ger 

berättande svar [38]. Samspelet i ett samtal mellan två människor leder till att kunskap om 

erfarenheter, känslor och förhoppningar delas utifrån deras värld [39]. En intervjuguide 

utvecklades [bilaga 1], bestående av halvstrukturerade frågor enligt Kvale och Brinkmanns 

kriterier för halvstrukturerade frågor. Intervjuguiden innehöll inledande frågor, 

uppföljningsfrågor, sonderande frågor, indirekta frågor samt strukturerande frågor [39]. 

Halvstrukturerade frågor tillåter informanterna att besvara frågorna med egna ord [36]. En 

pilotintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. Inga frågor ändrades i intervjuguiden 

efter pilotintervjun. Pilotintervjun inkluderades i studien eftersom den bedömdes innehålla 

material av vikt. Intervjuerna genomfördes på de verksamma informanternas arbetsplatser. 

Intervjuerna inleddes med muntlig information om studien och dess syfte. Informanterna hade 

möjlighet att ställa frågor om studien innan intervjuerna påbörjades och bandspelaren 
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startades. Författaren delade även med sig av sina yrkeskvalifikationer till informanterna 

innan intervjun påbörjades i syfte att skapa en så avslappnad och trevlig intervjusituation som 

möjligt. Varje intervju startade med inledande frågor om informanterna enligt Kvale och 

Brinkmanns modell [39]. Alla intervjuer genomfördes utifrån samma intervjuguide [bilaga 1]. 

Intervjuerna genomfördes under perioden november 2012 till januari 2013. Följdfrågor 

användes för att förtydliga distriktssköterskornas upplevda erfarenheter. Varje intervju 

avslutades med frågan om de själva hade något de ville berätta eller tillföra utöver de frågor 

som ställts. Intervjuerna tog mellan 20 – 60 minuter per intervjuperson. De olika intervjuerna 

namngavs med en sifferkombination för att författaren skulle kunna identifiera de olika 

intervjuerna. Intervjuerna spelades in på ljudband och därefter lyssnades intervjuerna igenom 

ett flertal gånger innan de transkriberades utifrån syftet att kunna gå vidare med dataanalysen.   

 

Dataanalys  
Texterna analyserades utifrån Graneheim och Lundmans [41] rekommendationer. Kärnan i 

den kvalitativa innehållsanalysen är att skapa kategorier som i sin tur svarar på frågan ”vad?”. 

Kategorierna är det beskrivande innehållet och utgör det manifesta. Med det manifesta 

innehållet menas det som är synligt och uppenbart av det som står i texten. Intervjuerna lästes 

igenom flera gånger för att få en känsla av dess kontext. Analysen fortsatte genom att 

intervjuerna strukturerades upp i fyra olika sammanhang som var; Hinder/hälsosamtal, 

Egenskaper hos DSK och Primärvården, Vägleda/Motivera till självständiga beslut och 

Patientundervisning. Meningsbärande enheter från intervjutexten valdes utifrån dess relevans 

till frågeställningen och placerades i de fyra indelade sammanhangen. Meningsbärande 

enheter är ord, meningar vars innehåll relaterar till varandras innehåll eller kontext. Dessa 

identifierades av författaren och sammanfördes.  

 

Analysprocessen fortsatte med att dessa kondenserades, vilket innebär att de meningsbärande 

enheterna kortas ner men att man behåller kärnan av innehållet. Analysprocessen fortsatte 

med abstraktion av de kondenserade meningsenheterna som ledde till skapandet av koder. Att 

sätta en kod på en meningsenhet öppnar upp nya möjligheter för att se innehållet på nya sätt. 

Koden ska syfta till innehållets kontext. Reflektioner gjordes över koderna som då delades in i 

17 subkategorier baserade på deras likheter. Utifrån subkategorierna bildades 5 kategorier; 
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Distriktssköterskans erfarenhet av hinder för patienter att ta emot vägledning, 

Distriktssköterskans erfarenheter av organisatoriska hinder, Distriktssköterskans erfarenheter 

av sin roll, Distriktssköterskans erfarenhet att motivera för förändring, Distriktssköterskans 

erfarenhet kring vikten av kunskap.  

Kategorierna beskrev vad texten handlade om. I tabellen [Tabell 1] redovisas 

analysprocessens steg: meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, subkategorier 

och kategorier.  

 

Tabell 1. Analysprocessens steg. 
Sammanhang Egenskaper hos 

DSK/ 

Primärvården 

Vägleda/  

Motivera till självständiga 

beslut 

Patientundervisning 

Meningsbärande 

enhet 

 

”Men patienten styr 

väldigt mycket 

samtalet, lyssna är 

det viktigaste vi 

har. det är de vi ska 

lära oss, att lyssna 

på patienten” 

”Vi bygger på personens 

förmåga, den egna 

förmågan att hitta rätt, 

ehh hur ska jag säg, att 

hitta rätt målsättning och 

delmål ee att lägga det på 

en rimlig nivå för jag tror 

att ställer man ett för högt 

mål så upplever patienten 

oftast som ett bakslag när 

man inte lyckas nå 

målet.” 

”Att patienten ska få kunskap 

om sjukdomen och då menar 

jag hur man ska hantera den 

och komplikationer och 

uppföljning att känna sig väl 

utbildad och trygg och veta 

var den ska vända sig.. och 

förhoppningsvis att det jag 

har gjort ska leda till att 

komplikationerna 

senareläggs” 

Kondenserad 

meningsenhet 

 

 

Att lyssna på 

patienten är av vikt 

Förmågan att hitta rätt 

förutsättning, det som 

passar individen 

Ge kunskap så patienten är 

trygg, hantera sin sjukdom 

och att det ska leda till 

senareläggning av 

komplikationer 

Kod 

 
Att lyssna 

 

Förutsättningar Anledning till kunskap 

Subkategori  Visa tillgänglighet Att hitta patienten Att förmedla kunskap 

Kategori Distriktssköterskans 

erfarenheter av sin 

roll 

Distriktssköterskans 

erfarenhet att motivera för 

förändring 

Distriktssköterskans 

erfarenheter kring vikten av 

kunskap 
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Etiska överväganden  
 
Studien följde de etiska riktlinjerna som vetenskapsrådet gett ut [42]. Vid kvalitativa studier 

där föremålet för undersökningen är människor, ska etiken alltid övervägas noggrant. Vidare 

måste forskaren ta hänsyn till deltagarnas rättigheter och säkerställa att dessa rättigheter 

skyddas. En studies ska ha för avsikt att göra nytta och då ska risken för att deltagarna utsätts 

för skada eller obehag, såväl fysiskt som psykiskt minimeras [43]. För att skydda deltagarnas 

rättigheter i denna studie har hänsyn tagits till informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav [44]. Informationskravet tillgodosågs genom att 

information om studiens syfte och hur den skulle genomföras, gavs dels via brev innan 

genomförandet av intervjun och dels muntligen till deltagarna i samband med själva intervjun. 

Informanterna fick även information om att det var frivilligt att delta samt att intervjun kunde 

avslutas när som helst utan att de behövde ange någon förklaring till författaren. Det etiska 

övervägandet ansågs vara korrekt bedömt enligt högskolan i Kristianstad på 

projektseminarium den 120829. Samtyckeskravet tillgodosågs genom att ett 

samtyckesformulär om medverkan upprättades och skrevs under av informanterna innan 

intervjuerna påbörjades. Samtycket innebar att informanterna hade förstått att deltagandet var 

frivilligt, att intervjun kunde avbrytas när som helst utan anledning eller konsekvens av deras 

handling samt att intervjun kom att spelas in på band. Konfidentialitetskravet tillgodosågs 

genom att samtliga informanter fick information om att allt material skulle behandlas 

konfidentiellt och att resultatet av undersökningen skulle presenteras på ett sätt så att 

intervjupersonerna inte kan identifieras och inte heller vem som har sagt vad i studien. 

Nyttjandekravet tillgodosågs av formuläret som skickades till de olika distriktssköterskorna 

där det framgick att alla uppgifter om identitet och annan information om deltagarna inte 

skulle spridas och att den skulle förvaras på ett sätt så att ingen obehörig skulle kunna ta del 

av informationen [44]. 

 

 

 



RESULTAT  
 

Distriktssköterskans erfarenhet av hinder för patienter att ta emot 
vägledning.  
Under	  intervjuerna	  framkommer	  att	  informanterna	  upplever	  att	  det	  finns	  svårigheter	  

att	  veta	  var	  man	  ska	  börja	  vid	  en	  ny	  kontakt	  med	  patienter.	  Dessa	  upplevelser	  bottnar	  i	  

att	  de	  sällan	  vet	  hur	  patienten	  hanterar	  och	  uppfattar	  en	  diagnos	  då	  det	  är	  väldigt	  

individuellt	  hur	  patienter	  reagerar.	  Enbart	  information	  hjälper	  inte	  alltid.	  Ett	  hinder	  som	  

informanterna	  upplever	  är	  att	  de	  inte	  kan	  skapa	  kontakt	  med	  patienten,	  ofta	  på	  grund	  av	  

patientens	  brist	  på	  ork,	  vilket	  leder	  till	  svårigheter	  att	  ge	  engagemang	  till	  förändring.	  

Informanterna	  upplever	  även	  att	  tiden	  är	  knapp	  vilket	  även	  bidrar	  till	  att	  det	  är	  svårt	  att	  

ge	  ett	  stort	  engagemang	  vilket	  är	  nödvändigt	  för	  att	  kunna	  ge	  bättre	  hjälp	  till	  

patienterna. 
 

Acceptans av sjukdomen 
 
 Informanterna är ense om att det är högst individuellt hur patienterna tacklar att få sin 

diabetes diagnos. Många upplever stor sorg och oro vid en diabetesdebut. De anser att vissa 

förnekar sin sjukdom vilket ofta beror på avsaknaden av symtom och sjukdomskänsla. Som 

en följd till detta leder det i sin tur till att det är svårt att få en sjukdomsförståelse. 

Informanterna pekade på att ovana krav ställs på patienten och då patienten själv påverkar sin 

sjukdom med sitt handlande, är det av stor betydelse att patienten accepterar och förstår de 

förändringar som behöver göras för ett lyckat resultat.  

 

”det är ju så varierande hur patientens upplevelser är, en del är ju chockade 

och en del har ju hunnit förbereda sig för dom har känt det”. D:4 

 

Informanterna anser att det gäller även att ”se” till individen eftersom dennes bakgrund 

påverkar, alla patienter har olika bakgrunder. Även andra faktorer såsom kunskap, patientens 

närstående såväl som patientens egen hälsa anses påverkar hur patienten tar till sig diagnosen 
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och huruvida denne prioriterar sig själv. Det gäller för distriktssköterskan att skapa 

möjligheter för patienten utifrån de olika faktorerna.   

 

 

Brist på motivation och kunskap om diabetes 
Vid en diabetes diagnos har patienten ett stort ansvar och informanterna anser att det är viktigt 

att distriktssköterskan låter patienten själv komma till insikt genom att skapa möjligheter 

utifrån den enskilde individens förutsättningar. Vidare menar de att det viktigt vid debuten att 

ge lagom med information åt gången och det krävs flera träffar för att patienten ska kunna ta 

till sig informationen, särskilt eftersom det är en sjukdom som skrämmer många. Eftersom 

diabetes kan vara en ”tyst” sjukdom kan det vara svårt för vissa patienter att ge engagemang 

före sjukdomsprogress. I sådana situationer, menade de att det gäller för distriktssköterskan 

att ställa rimliga krav för att kunna möta patienten på vägen. Informanterna framhåller att det 

är svårt med uppföljning när patienten uppvisar brist på framtidsengagemang och visar 

ointresse, vilket även försvårar arbetet med att hitta patientens motivation. Svårigheten att få 

dem intresserade beror i många fall på att det för många patienter är enkelt att gå i samma 

spår som man alltid gjort. Hos denna kategori av patienter är även återfallsfrekvensen hög. 

Detta upplever informanterna som ett motstånd till förbättring eller förändring. 

 

”det finns ju dom som säger att dom vill leva här och nu dom bryr sig inte så 

mycket om vad som händer om tio år”. E:3 

 

Informanterna upplever även att det är svårt att ta över vid en ny kontakt när det finns 

ointresse eller okunskap hos patienten. Ibland upplever de ett rent ärligt ointresse hos 

patienten och även en ovilja hos denne att förändras, de känner mer som att de stör än som att 

de hjälper patienten. Även stress förhindrar patientens närvaro. Då anses det viktigt att våga 

släppa patienten för att den ska hitta sin egen motivation. Motivationen hos patienten måste 

finnas för att det ska lyckas. Ibland kan de känna känslan av det inte finns någonting kvar att 

prova med patienten. Det går inte alltid att få med sig patienten men det är viktigt att man 

försöker. 
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Brist på patientens ansvar för egenvården  
Informanterna anser att de delar ansvaret med patienten trots egenvårdsansvaret hos patienten. 

Detta innebar upplevelsen av att informanterna felaktligt tar på sig ansvaret, vid 

misslyckanden med att motivera patienten.  De känner ändå hopp om patienten, eftersom de 

anser att det är deras ansvar att hjälpa de patienter som ännu inte kommit till insikt i sin 

sjukdom. Informanterna upplever även att det finns patienter som gärna försöker lägga över 

ansvaret på distriktssköterskan eftersom patienten själv inte känner sig motiverad.  

Informanternas erfarenheter talar för att de behöver få patienten till insikt om att de behöver 

göra jobbet själva, så det är viktigt att kunna bolla tillbaka när patienten lägger över ansvaret 

på distriktssköterskorna eftersom endast patienten kan hantera sjukdomen. 

 

 ”vissa patienter tar ju ansvar i sin situation och vissa gör det inte och tror att 

vi kan förändra världen till dom”. B:1 

 

Psykiska och fysiska hinder 
Den psykiska hälsan påverkar livsstilen och i sådana situationer ansåg informanterna att det 

krävs extra engagemang från distriktssköterskans håll. Även närståendes hälsa eller sjukdom 

kan påverka patientens möjlighet att skapa engagemang. Vidare ansågs det att fysisk 

inaktivitet skapar skuld och överviktiga patienter lägger skulden på sig själva. Vid fysiska 

hinder minskar förutsättningarna att lyckas och där tycker informanterna att det är viktigt att 

kunna se till varje individs fysiska förutsättningar, för att undvika bristande intresse och 

engagemang hos patienten.  

 

 ”den som är överviktig och inte rör sig har ju ändå, dom flesta har ändå sån 

pass kunskap, att dom vet att jag har levt lite i farosonen för det här, fast jag 

vet inte vem som det är svårast för, för den som är överviktig och inte rört sig 

den får ju också någon slags skuld, nu är det svårt att prata för hur andra 

känner men ändå det är upplevelserna jag möter ja, ja det är ju mitt eget fel, 

jag är för tjock”. D:4 
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Svårigheter när personkemin inte stämmer 
Informanterna uttryckte även att det finns svårighet att göra alla nöjda. Personkemin fungerar 

inte med alla och vissa har inte förmågan att förstå eller bry sig. Informanterna upplever att 

det är viktigt att ha förmågan att kunna läsa av patienten, de menar att om man läser av 

patienten fel kommer det aldrig fungera. Informanterna gav uttryck för att det inte är alltid 

som personkemin fungerar och känslan av att inte kunna ge mer eller en känsla av 

misslyckande för att man inte når alla förekommer. Vidare anser de att det är viktigt att lägga 

sig på samma nivå som patienten, att aldrig sätta sig över patienten. Patienten behöver vara 

mottaglig för att det ska bli en lyckad förändring. 

 

 ”men jag har en som liksom såg rött när hon såg mig, vi hade inte kemin då, 

trampade henne på tårna och ibland gör man ju det, ibland.. det var säkert 

mitt fel, vi såg olika på det”. C:3  

 

 Informanterna menar att de kan skapa en relation genom att använda sig av uppmuntran till 

hjälp och till egen insats vilket ökar patientens egen motivation och det är den som skapar en 

bra livsstil för patienten. Informanterna framhöll att detta dock är avhängigt huruvida 

personkemin mellan patient och distriktssköterska fungerar, vilket inte alltid är fallet.  

 

”mötet i sig är ju viktigt, person kemin, att man möter patienten på rätt sätt ja, 

ehh det är ju inte jag som är i centrum det är faktiskt patienten.. tror jag, är 

jätte viktigt.”. B:3 

 

Distriktssköterskans erfarenheter av organisatoriska hinder 
De flesta av informanterna upplever att de har för lite tid till sina diabetespatienter och att 

verksamheterna inte prioriterar diabetespatienterna när det saknas personal på 

vårdcentralerna.  

Tidsbrist 
Informanterna ger uttryck för en önskan om att kunna få mer tid, dels för att kunna ge 

patienterna mer tid och dels för att kunna bli bättre i sin roll som diabetessjuksköterska. 

Upplevelserna kring arbetet är att arbetet har försvårats. Det är mer stressigt idag, de har 
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mindre tid och mindre resurser än förr samtidigt som organisationen satsar på 

kostnadseffektivitet.  

 

”organisationen är inte villig att göra några förändringar som vi vill ha dom 

utan dom vill göra förändringar som är kostnadseffektiva”. D:3 

 

Prioriteringsfråga 
En annan konsekvens av tidsbristen är att distriktssköterskorna anser de att de får styra sina 

samtal för att hålla sig till diabetes, eftersom patienterna även tar upp andra problem vid 

besöken vilket tiden inte räcker till. Informanterna anser att diabetesmottagningen inte 

prioriteras på vårdcentralerna. Saknas det distriktssköterskor på mottagningen får de avboka 

sina patienter vilket i sin tur leder till bortprioriteringar av diabetespatienterna. Det finns inte 

tillräckligt med tid och resurser för att kunna utveckla sin mottagning.  

 

”Men nu är det, det prioriteras inte liksom utan är där, fattas det folk inne på 

mottagningen så då får jag släppa diabetes mottagningen ju”. A:2 

 

Distriktssköterskans erfarenheter av sin roll 
Informanterna anser att de har förmåga att skapa relationer snabbt i sin yrkesroll genom att se 

till individen, att lyssna och att vara lyhörd inför patienten. Informanterna anser att det är 

viktigt att se att alla patienter är olika. Det är även av vikt att lyssna av patienten, för att se var 

i livet den står och sedan ge uppmuntran och stöd till eget ansvar. Informanterna menar att 

patienten behöver se sin sjukdom och för detta behövs snabb och rak information. 

Informanterna som arbetar ensamma på vårdcentraler ger uttryck för att de får känna trygghet 

i sin roll och i att göra egna beslut, att de får lita på sin egen erfarenhet eftersom det inte finns 

någon kollega att bolla med.  

 

Visa tillgänglighet  
Distriktssköterskorna ska enligt informanterna vara tillgängliga vid behov av hjälp, ha tilltro 

och skapa möjligheter utifrån patientens behov. Informanterna känner välbefinnande och 

glädje vid framgång och ser till att ha fler uppföljningar vid försämring av patientens 
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diabetesstatus. Vidare anser informanterna att de har möjlighet att kunna erbjuda hjälp och att 

göra det bättre för patienten. Genom att ta del av patientens kunskaper skapas en känsla av 

förtroende för varandra och ett nära band skapas, genom informationsbyte och tillgänglighet 

från distriktssköterskans sida. Informanterna anser att de gemensamt med patienten försöker 

skapa och nå mål och att det görs genom att lyssna på patienten. Informanterna menar att man 

har en känsla av den egna insikten om patienten, så att man vet om man nått fram eller inte. 

Att repetera och fråga vid varje uppföljning är av stor vikt eftersom man arbetar med att 

informera, stötta och ge tips enligt informanterna. Informanterna anser att distriktssköterskan 

ska lyssna och hitta personen, ha förståelse för patientens livsvärld och se den vuxne 

individen för att kunna hjälpa patienten och förklara dennes ansvar för egenvården. 

 

” att jag har ett ansvar att vara tillgänglig, inte dygnet runt men när jag är 

här” C:3.  

 

Att samarbeta 
 Informanterna ger uttryck för att man som distriktssköterska har en önskan av att vilja hjälpa, 

vägleda och att företräda sin patient. Detta sker genom positiv motivering och genom att 

vägleda dem till sjukdomsinsikt och ge goda råd. På så sätt kan man finna en gemensam väg 

till patientens eget ansvar anser informanterna. Informanterna beskriver det som att befinna 

sig mitt i navet, att lotsa sina patienter rätt genom att alltid försöka och inte ge upp. De menar 

att uppfattningen är att alla vill må bra. Vidare upplever informanterna att deras uppgift som 

distriktssköterskor är att ta patienterna dit. Att kunna använda sig av det som ges för att finna 

gemensamma livskvaliteter som mål, men även att våga vänta in patienten och ge kunskapen 

om att det är de själva som bestämmer och behöver stå för sina val. Vidare menar 

informanterna att de behöver kunna vägleda till bättre vård utan pekpinnar och att detta 

bygger på erfarenheten hos dem. De hänvisar till att tanken är, att kunna ge råd, hitta personen 

där den är, följa patienten i dennes utveckling och vara med dem längs vägen.  

 

Informanterna ger vägledning och försöker bygga upp ett samarbete med patienten, men med 

vissa krav. Informanterna anser att ett av de ansvarsområden som ligger hos 

distriktssköterskorna är att kalla patienterna eftersom det i riktlinjerna står att patienterna ska 

kallas. Informanterna upplever att patienterna har ett gott förtroende för dem och känner en 
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tillfredställelse av denna tillit. De känner att de finns till hjälp med medicinskt ansvar men för 

övrigt är de mer som en resurs för patienterna. 
 

”jag försöker ge bollen till dem i början av samtalet, tror jag är viktigt. Och 

sen i mitten så kör jag de frågorna jag måste göra, alltså man har ju vissa 

grejor som man måste kontrollera och sen att vi försöker knyta ihop påsen till 

nån insats som patienten ska jobba med och sen så brukar vi avsluta med när 

nästa uppföljning ska ske”. A:0 

Att fungera som en resurs 
Informanterna anser att vägledning sker genom mentorskap, att finnas där som en 

resursperson utan att ta över ansvaret för patienten. Enligt informanterna är det goda samtalet 

den största uppgiften de har, samt att våga vänta in patienten. Informanterna lyfter även vikten 

av arbetet med att hålla i hälsosamtal där information om kostrådgivning, motion och livsstil 

ges till patienten samt rekommendationer för förbättringar. Vidare menar informanterna att 

distriktssköterskorna ska vara medvetna om sina egna attityder och kunna upptäcka olika 

behov för att ge hjälp. Enligt informanterna så innebär arbetet med att vara en resurs, att de 

ska erbjuda hjälp till förbättring utan att göra jobbet åt patienterna, samt våga lita på patienten 

och vara ödmjuk inför patienten om dennes egen resurs.  

 

”men att vi finns ju här som en resurs, och vägledning med information å 

hjälp med det som hör till, medicinerna, informationsbiten eeh ja allt annat 

runt omkring”. B:3 

 

Informanternas erfarenhet anser att de ska fungera som en vägledande resurs med den 

medicinska kunskapen, samt vara lyhörd inför patienten och dennes önskemål. Informanterna 

framhåller även att distriktssköterskan har en allmän sjukdomskunskap men att det är 

patienten som är experten. En annan åsikt som framkom var att distriktssköterskan skulle dela 

med sig av nyheter och kunskaper samt se till att förbereda inför kommande händelser tex att 

ge information om insulin i god tid för att låta patienten hinna vänja sig vid tanken. 

Informanterna menar att de ser sig som en motivationscoach som leder tillbaka patienterna på 

rätt väg och genom att skapa förtroende vid förändring lyckas man gå vidare. Ibland upplever 
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informanterna att de är tjatiga i sitt arbete, men det är viktigt att kunna lyfta tillbaka patienten 

på banan utan att skuldbelägga för att få förtroende och ett bra resultat.  

 

”det är ett givande och tagande hela tiden och jag är ju där som en vad ska 

man säg en mentor som ska hjälpa dom att hitta rätt, att köpa rätt och röra sig 

så mycket dom kan för sin kapacitet”. D:3 

 

Teamarbete 
Det finns positivitet över att ge bra uppföljning på mottagningen och informanterna uttrycker 

en känsla av inspiration och glädje i sitt arbete. Samtidigt anser de dock att det inte alltid är så 

lätt att skapa motivation hos patienten. Informanterna menar att ett misslyckande leder till att 

de rannsakar sig själv och känner skuld. Där kommer önskan om teamarbete in för många av 

informanterna, de som har en kollega på arbetsplatsen uttrycker glädje av att kunna dela med 

sig av sina misslyckanden. De tycker även det är skönt att de kan bolla idéer och komma med 

förslag och alternativ vid misslyckanden. Informanterna som har en kollega betonar att man 

som kollegor förstår varandra och kan ta del av varandras erfarenheter och kunskaper, vilket 

ses som en fördel. 

 

”vi jobbar ju inte inom team som egentligen var målet att man skulle göra, att 

man hade team med sjukgymnast och jag och läkare att man kunde liksom va 

team runt patienten men det är ju inte riktigt så man jobbar, man jobbar 

egentligen rätt ensamt”. D:3 

 

 

Distriktssköterskans erfarenhet att motivera för förändring 
Informanterna anser för att kunna hitta patienten och hitta intresset hos patienten, är det 

viktigt att ha förståelse för var patienten är och att få ta del av vem patienten är, så att man 

kan mötas på vägen. Vidare anses det att det är bra att börja med små steg eftersom stora 

livsstilsförändringar är svårare att genomföra. Informanterna ser till att använda sig av 

patientens kunskaper, i syfte att skapa förtroende men även för att kunna se vilka krav man 

kan ställa utifrån patientens förmåga. Informanterna framhåller att de känner sig hjälpta av 
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motiverande samtal, eftersom man kan ställa frågor till patienten och då man även kan fråga 

hur de har tänkt, som ett led i att kunna hjälpa.  

 

Att hitta patienten 
Informanterna upplever att de är tvungna att se patientens förmåga i dagsläget och arbeta 

därifrån, för att kunna vägleda och motivera patienten, man får anpassa sig efter patientens 

livssituation och var patienten är just nu i sitt liv. Informanterna menar att det är viktigt att 

man har en förmåga att hitta rätt förutsättningar för just den enskilde individen, det som 

passar den. Det är även viktigt att lära sig att lägga sig på en rimlig nivå för den specifika 

patienten. Patienten måste själv tycka att det finns ett problemområde att arbeta med, att 

kunna hitta det som patienten vill och kan förändra, anser informanterna.  

 

”det var lite som jag började med det här, har du hopplösa patienter? 

Nej, det har vi inte, vi har bara inte hittat dom”. E:1 

 

Informanterna uttrycker att det är av stor vikt att se till varje patients specifika situation, 

eftersom alla patienter är olika och har olika upplevelser av livsstilsförändringar. 

Distriktssköterskorna menar även att alla patienter kan förändras, det gäller bara att nå 

patienten, att sätta patientens utgångspunkt främst och ha förståelse för patientens specifika 

förutsättningar.  

 

”så att man liksom får hitta patienten på något vis. Var står patienten just 

nu”. E:1 

 

Informanterna framhåller att man som distriktssköterska ger förtroende genom att lägga sin 

behandling utifrån patientens förutsättningar, man ger lagom med information och arbetar 

utifrån att patienten ska känna sin del av ansvaret. Informanterna menar även att de lägger stor 

vikt vid bemötande och vid att kunna sätta patienten i centrum, vad finns det för erfarenheter 

hos dem? Att finna och att ha utgångspunkten i patientens intressen och mål är nödvändigt för 

att lyckas eftersom livsstilsförändringar är svåra att genomföra. 
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Möjliggöra självständiga beslut 
Informanterna menar att upplevelserna kring att kunna vägleda till självständiga beslut hos 

patienten innefattar att vara lyhörd, gå olika vägar för att hitta intresset hos patienten samt att 

kunna komma fram till ett gemensamt beslut om försök till förändring. Informanterna 

uttrycker att arbetets målsättning ska vara att göra patienten delaktig utifrån sin egen förmåga.  

 

”Det är du som måste göra valen och se vad du, vad som känns bra för dig 

och hur du vill ha det”. D:2 

 

Eftersom informanterna anser att patienten upplever mest motivation vid debuten är det 

viktigt att redan på ett tidigt skede ge patienten förutsättningar för att kunna göra bra val. 

Informanternas erfarenheter visar att det är lätt för patienten att falla in i gamla vanor och 

mönster. För att förhindra detta menar informanterna att man bör arbeta utifrån patientens 

förslag. Av vikt för att lyckas i detta arbete är att förbereda patienten för eventuella 

motgångar, så att patienten inte tappar gnistan helt vid en eventuell motgång. Informanterna 

framhåller att för att lyckas i arbetet är det viktigt att förklara att förändringen är för 

patientens skull.  

 

Utifrån informanterna är motion bland det viktigaste inom vägledningen och motiveringen vid 

livsstilsförändringar. Informanterna menar att det gäller att hitta patientens fysiska lust genom 

dennes kraft och önskan om välmående, helt enkelt att förhandla fram en rimlig nivå hos 

patienten. Informanternas erfarenhet påvisade att de ska ge uppmaning till egenansvar, 

repetera och inte tjata, försöka hitta lösningar och få patienten med sig eftersom det inte går 

att nå framgång utan patientens egen motivation. I samtal med informanterna framkommer 

även att uppmuntra till fysisk aktivitet är viktig för diabetes patienter, att kunna hitta och 

skapa små förändringar i vardagen. Enligt informanterna är det viktigt att se vilka 

förändringar som finns att göra och vad patienten vill göra? Vidare menar informanterna att 

man ska poängtera för patienten att det är dennes eget val. En annan viktig del som 

poängteras av informanterna, är att ge information om hur man förebygger komplikationer 

genom förändring.  
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”det får ju framför allt vara någonting dom själv är motiverade till annars går 

det ju inte så bra”. E:3 

 

Informanterna menar att patienten måste tänka själv för att klara sin egenvård, men 

distriktssköterskorna ska fungera som en inspirations källa och skapa förståelse varför det 

behöver göras. Informanterna betonar att stoltheten hos patienten när de lyckas, att de klarat 

det själva, är ett bra bevis på framgång. En annan framgångsfaktor är att distriktssköterskan 

inte ska stressa patienten utan vänta på att det faller på plats, eftersom livsstilsförändringar tar 

tid att genomföra.  

Motiverande samtal 
 
Informanterna anser att det är viktigt att ha ett öppet samtalsklimat med hänsyn till personens 

livssituation och att använda sig av olika tillvägagångssätt men att utgå från patienten själv 

varje gång. Ett bra sätt enligt informanterna är att använda sig av öppna frågor för att hitta 

patienten. De ser även skillnader i hur man tar till sig kunskaper och att bristen på 

framtidsaspekter hos patienten skapar motivationsproblem.  

 

”jag tycker det att man kan, inte generalisera när det gäller hur man 

behandlar en patient, utan man får behandla varje patient från deras behov 

och använda sig av den pedagogik som passar den patienten”. B:2 

 

Enligt informanterna anser de att det finns svårigheter med motiverande samtal, eftersom 

motiverande samtal är en process man får öva sig på, men finns ändå alltid där i ett samtal 

med patienten. Informanterna ger uttryck för att de anser att alla distriktssköterskor behöver 

gå en kurs i motiverande samtal. Ett sätt att motivera är att tala om vinsterna med att ha hälsa, 

ett annat är att använda sig av smicker, men kontentan är att se varje patient för den som den 

är och att resultatet beror på patientens egen motivation. Förslag som framkom från 

informanterna är att distriktssköterskan ska använda sig vid motiverande samtal är; vad är din 

tanke, vad tycker du, vad är dina förslag till förbättring? Motiverande samtal anses som en del 

av vardagen för distriktssköterskan, men inte enbart eftersom man anser att man får använda 

en annan pedagogik och andra metoder för olika patienters behov. Informanterna menar att 

man arbetar utifrån en metod där man sår ett frö för patientens skull, skörden kan komma 
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senare och när motivationen slår in har det fröet grott. Informanterna framhåller att arbetet 

inte är lätt, det behövs motivation för att klara av att göra livsstilsförändringar, man får aldrig 

ge upp, det gäller att ta nya tag. Dock menar informanterna att det är onödigt att samtala om 

patienten inte är motiverad, eftersom det då inte går att genomföra förändringar.  

 

 

 ”det som är det givande att dom berättar hur dom har det och att man utgår 

ifrån patienten, man kan ju absolut inte sitta med pekfingret och säg att nu 

måste du förändra allt utan man får ju liksom höra och utgå ifrån deras 

situation ju och sen göra små bra förändringar i vardagen”. D:1 

 

 

Distriktssköterskans erfarenheter kring vikten av kunskap 
Som tidigare nämnt anser informanterna att det viktigaste med en ny upptäckt diabetiker är att 

fånga dem snabbt, det är inte tiden på mötet som är avgörande utan tiden till när nästa 

uppföljning blir av. Vidare menar informanterna att det är viktigt att ge information om vad 

som kan erbjudas till patienten, diabetes mottagningen och att skapa ett bra samtal tidigt då 

detta ger stor vinst för patientens kunskapsnivå. Att ge patienten den information som 

efterfrågas är av vikt enligt informanterna. Om patienten vill veta om komplikationer berättar 

informanterna detta på ett sätt utan att försöka skrämmas vilket informanterna menar att 

patienterna brukar uppskatta. 

 

Att förmedla kunskap 
Informanterna menar att man ska finna det som går att förändra i patienternas liv och i deras 

vardag. Viktigt enligt informanterna är att reda på vilken kunskapsnivå individen har och utgå 

från den. En annan aspekt som informanterna belyser är att det är viktigt att tydligt förklara 

sjukdomen och behandling, att utgå från patienten och vad vill de veta. Informanterna betonar 

vikten av att skapa förtroende hos patienten. Patientens allmäntillstånd påverkar diabetes och 

därav är det av vikt att man förklarar bakgrundsorsaken till diabetes så att patienten har 

förstått sjukdomen. Under intervjuerna framkom att det i mötet med patienten är viktigt att 

förhöra sig om vilken kunskap patienten behöver för att kunna klara sin egenvård.  
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”Ja, alltså det första man måste börja med är ju om dom har förstått att dom 

har sjukdomen diabetes och hur man ställer den diagnosen så att säg för ofta 

känner sig patienten inte sjuk och det är väldigt svårt att jobba vidare om man 

inte har tagit till sig att man har en sjukdom som man behöver göra någonting 

åt”. D:2 

 

Informanterna menar att denna kunskapsinsamling sker vid uppföljning, då förhör sig 

distriktssköterskan om hur det har varit, om det finns några nya frågor och även ger 

information om det senaste inom diabetes. Informanterna betonar att det är viktigt att inte 

förstöra en relation med pekpinnar utan att man ser till att skapa en relation där man ser 

patientens största förbättringsbehov men försöker låta dem själva komma till insikt om de 

förändringar som behöver göras. Informanterna hänvisar till att patienten inte är något barn, 

utan bör behandlas som en vuxen. Detta är viktigt då man som i egenskap av patient redan är i 

ett underläge. En annan åsikt som förmedlas av informanterna är att vid förmedling av 

kunskap gäller det att hitta patientens möjligheter och sedan lära patienten att se dem, aldrig 

berätta för dem utan alltid fråga. I de fall när patienten har en partner är det även bra att träffa 

denna i början, för att ge information till båda eftersom sjukdomen kan komma att påverka 

bådas livssituation. Informanterna menar att det inte nödvändigtvis behöver bli ett lyckat 

resultat av att träffa partnern. I vissa fall kan det leda till att patienten känner sig mer 

underlägsen, men att man i varje fall bjuder in dem till ett samtal.  

 

”vad du mer vill veta utifrån det för det handlar ju om mycket kunskap, att ge 

patienten kunskap, vad dem själva kan göra med egenvården”. I:2 

 

Informanterna menar att det är viktigt att inte försöka bestämma över patienten utan att man 

istället uppmuntrar till ett bra diabetesläge genom att ge information och genom att uppmana 

patienten till att själv hitta information och läsa på. Ibland blir inte alla möten bra och då 

gäller det att ha självinsikt. Vid misslyckanden anser informanterna att man ska man lära sig 

utifrån situationen och sen gå vidare. Helt enkelt att försöka undvika att göra om det. 

Informanterna anser att efterhand skapas en relation och då känner man varandra vilket gör 

relationen enklare.  
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Informanterna upplever att kunskapsnivåerna hos patienterna är väldigt olika, det är av vikt att 

man förhör sig om patientens kunskap så man vet att det var rätt kunskap utan att förringa 

någon. Detta ger även möjlighet till att förstå var fokus behöver läggas eftersom man inte kan 

arbeta utifrån en mall, utan får arbeta utifrån den enskildes olika kunskaper. Varje människas 

unika erfarenhet ger olika behov av önskad hjälp, men det gemensamma är att man kan nå 

dem först när intresset är väckt till liv.  

Informanterna anser generellt att folk med högre utbildning lättare tar till sig undervisningen, 

men det är inte alltid så att utbildning och bakgrund spelar någon roll eftersom patienten själv 

måste bidra för att lyckas i sin behandling och det behöver inte bero på förståelsen av 

undervisningen. Vidare anses det att det finns bristande kunskaper om sjukdomen diabetes 

även hos dem som haft sjukdomen länge. 

 

”det är jätte mycket brister i kunskapen märker man ju, det finns ju till och 

med dom som tror att dom inte har diabetes fast dom har gått på kontroller i 

åravis liksom”E:2 

 

Att förstå sjukdomen  
Informanterna menar att det krävs information om både livsstil och om sjukdomen i sig vid en 

diabetesdebut. Ibland behövs upprepad information ges och ibland behöver informationen 

komma från någon annan än distriktssköterskan, för att patienten ska nå förståelse. Det är 

mycket information som ges, därför ska de alltid förhöra sig om funderingar och frågor efter 

genomgång av faktorer som påverkar livsstilen hos patienten och likaså alltid förklara varför. 

Informanterna menar att det fortsatta arbetet förenklas om patienten förstår. Informanterna 

påvisar vad som har sagts och om dem själva kan se någon möjlig förändring. Vidare menar 

informanterna att distriktssköterskorna även ska ge kunskaper om kontrollernas värde och 

funktion, men att de aldrig ska tala om vad som ska göras, utan ge förståelse för vad som 

händer i kroppen, så att patienten kan lära sig se sitt eget ansvar. Att patienten är medveten 

om att det är dennes sjukdom men att distriktssköterskan gör vad som behövs för att stötta 

patienten. 

 



 

   31 

”jag brukar förklara alla undersökningar, varför man gör det å vad det är 

man tittar på och vad man kan göra någonting åt så man inte bara tror att 

man gör det för ingen skull alls.”B:2 

 

 

I samtalen framkommer att diabetiker inte kan ha öppen mottagning på grund av att risken för 

komplikationer är för stor om patienten inte sköter sig. Alla tar inte till sig information som 

ges av distriktssköterskan utan behöver själva hitta den för att få sin förståelse. Många 

patienter tar själva reda på information och förhör sig sedan med distriktssköterskan om det 

stämmer. Informanterna menar att de hela tiden måste se till så att patienten förstår och att 

denne har accepterat sin sjukdom för att kunna jobba vidare och för att uppnå ett bra resultat.  

 

Att medvetandegöra betydelsen av sjukdomen 
Informanterna tycker att behovet finns att medvetandegöra patienterna så att de kan hålla sin 

diabetes i schack och må bra genom att förhindra komplikationer. Informanterna framhåller 

även vikten av att ge kunskap om varför man tar blodsockerkontroller och dess relation till 

sjukdomen och värdenas betydelse, så att patienterna kan känna sig trygga i att hantera sin 

sjukdom. Informanterna anser även att patienten behöver kunskap om hur sjukdomen fungerar 

i kroppen och om hur patienten kan påverka det för att till exempel kunna undvika insulin om 

det är en önskan hos patienten.  

 

”Att patienten ska känna sig att patienten ska få kunskap om sjukdomen och 

då menar jag hur man ska hantera den och komplikationer och uppföljning att 

känna sig väl utbildad och trygg och veta var den ska vända sig.. och 

förhoppningsvis att det jag har gjort ska leda till att komplikationerna 

senareläggs”. D:4 

 

En annan viktig faktor som framkom är det stöd och kunskap som man ger till patienten. 

Även om patienten förbättrar sin livssituation är diabetes en sjukdom och det behöver inte 

alltid bli bra. Men om man lyckas förhindra en amputation eller en blindhet är det värt allt slit. 
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”Att man just pratar om det här med livsstilsförändringar och visar dom, hur 

gången är vid en förändring, vad man ska tänka på och vad man kan tänkas 

råka ut för, vad man ska göra beredskap om det blir motgångar och bakslag 

så att man är beredd på det redan från början.”B:2 

 
Kost och motions uppmuntran är en viktig del i behandlingen. Informanterna uttrycker att 

man i första hand pratar om bra val och om dess betydelse för sjukdomen. De behöver ofta 

tala om varför, eftersom det är en livslång sjukdom, så patienten vet varför den ska göra 

nödvändiga förändringar i livsstilen. Vidare menar informanterna att livsstilsförändringar tar 

tid för att de ska bli beständiga och att det måste få ta denna tiden. Patienten ska aldrig göra 

större förändringar än att den klarar göra dem resten av sitt liv. Vidare anser informanterna att 

egenvården är viktig och att man ska förklara varför för patienten, för vinsten kommer kanske 

inte idag, utan senare vilket kan försvåra motivationen. Efter hand som sjukdomen 

framskrider behövs mer kunskap och fler möten, så det är av vikt att patienten har 

grundkunskaper redan då.  

 
 

DISKUSSION  

Metoddiskussion 
 
Genom att använda en kvalitativ forskningsansats har studiens syfte belysts. Författaren har 

valt att använda sig av en kvalitativ innehållsanalys enligt rekommendationer av Graneheim 

och Lundman [41] eftersom de menar att den här analysens metod bidrar till att skapa en ökad 

förståelse för fenomenet, vilket förstärker trovärdigheten i arbetet [41]. Vid kvalitativ 

forskning tillåts ofta forskaren att komma nära sina informanter vilket kan leda till att 

resultatet kan påverkas medvetet eller omedvetet [41].  

 

Materialet har analyserats och tolkats i huvudsak av författaren, men genom att diskutera 

materialets likheter och olikheter med handledaren så har studiens tillförlitlighet stärkts [41].  

 

Användande av halvstrukturerade frågor i intervjuguiden enligt Kvales [39] modell, tillåter 

informanterna att fritt få berätta om sina erfarenheter och reflektioner. Genom att låta 
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informanter berätta fritt vid intervjuer kan författaren genom användandet av följdfrågor 

påverka resultatet [41]. Trovärdigheten och tillförlitlighet förstärks genom att författaren 

genomförde en pilotintervju som sedan transkriberades ordagrant av författaren och vilken har 

granskats av handledaren. Att genomföra en pilotintervju förstärker de resterande 

intervjuernas innehåll, eftersom författarens intervjuteknik förbättras. Alla intervjuerna har 

utförts och transkriberats av författaren, vilket kan påverkas av att författaren skapat ny insikt 

inom studiens område under tidens gång [41].   

 

Författaren har ringa förförståelse av det studerade fenomenet eftersom författaren inte arbetar 

som eller med distriktssköterskor på diabetesmottagningar eller vårdcentraler. Allt material i 

intervjuerna har inte använts i studien, men har gett författaren en bredare och en mer ökad 

kunskap av distriktssköterskans erfarenheter kring vägledning. Intervjuerna som har gjorts ger 

ett mättat resultat och därför anser författaren att fler intervjuer inte behöver genomföras.  

 

De fjorton distriktssköterskorna, informanterna, har en varierande ålder och arbetserfarenhet 

av att arbeta med diabetespatienter samt olika klientel vilket ökar trovärdigheten eftersom det 

ger en bred variation [41]. Deras individuella skillnader ger ett varierat och mångsidigt 

resultat. Överförbarhet handlar om i vilken utsträckning eller möjlighet resultatet kan 

överföras till andra situationer eller grupper [36, 41]. Resultatet av studien kan ses som 

trovärdigt, tillförlitligt samt överförbart eftersom det har möjlighet att överföras till andra 

sammanhang som handlar om vägledning. Författaren har lagt in citat från informanterna i 

resultatredovisningen för att förstärka överförbarheten i studien genom att läsaren kan själv ta 

del av materialet [39, 41]. Under intervjuerna upplevde författaren aldrig att informanterna 

undanhöll information, men att diktafonen i vissa fall har begränsat en del i deras förmåga till 

samtal, eftersom den påtagligt gjorde dem nervösa när den togs fram vid intervjuns början. 

Samtalen utvecklades dock under intervjun och detta påverkade enbart intervjuerna initialt. 

En nackdel med att genomföra en intervjustudie är att författaren inte är så förtrogen med 

varken intervjuteknik eller tolkning av texter.  
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Resultatdiskussion  
Syftet var att belysa distriktssköterskors upplevda erfarenheter av att vägleda patienter med 

diabetes typ 2 och kategorierna som framkom var; Distriktssköterskans upplevda hinder för 

patienter att ta emot vägledning, Distriktssköterskans upplevelser av organisatoriska hinder, 

Distriktssköterskans upplevelser av sin roll, Distriktssköterskans upplevelser av motivering 

för förändring, Distriktssköterskans upplevelser kring vikten av kunskap.  

 

Det finns problematik kring patientens upplevelser av att få en diagnos, acceptansen eller 

icke-acceptansen påverkar möjligheten att skapa en relation till varandra. Alla patienter tar 

olika lång tid på sig att acceptera och förstå sin sjukdom, beroende på olika faktorer i deras 

liv. Orems teori beskriver att det är viktigt att patienten har självkännedom. Handlingen att ta 

hand om sig själv beskriver Orem som en beteendemässig process vilket börjar med att skapa 

medvetenhet och kunskap om det egna hälsotillståndet [15, 16]. Författaren till denna studie 

menar att det är av vikt att distriktssköterskorna har förmågan att läsa av sina patienter var i 

sin sjukdomsacceptans de befinner sig, eftersom patienten själv måste genomföra egenvård 

och förändringar i livsstilen. En studie belyser vikten av att patienter med hinder för acceptans 

är i behov av förändringar i egenvården och hur de sköter sin diabetes [45]. Det som beskrivs 

är att utan acceptans hos patienten kan distriktssköterskan inte gå vidare i patientrelationen 

eftersom det då inte heller går att motivera patienten till förändring.  

 

Om Distriktssköterskan inte lyckas skapa en acceptans av sjukdomen hos patienten kan detta 

tänkas utgöra en möjlighet till att patientens diabetes förvärras och i sin tur leda till att 

diabetesrelaterade komplikationer uppkommer. Den faktor som spelar störst roll vid 

rådgivning för att minska risken för komplikationer vid diabetes är att kunskapsförmedlingen 

mellan distriktssköterska och patient blir på ett sätt som får patienten till att acceptera 

sjukdomen, ta till sig kunskapen och genomföra förändringar [46]. 

 

Att distriktssköterskan är flexibel och kan erbjuda fler samtalstider och/ eller besökstider till 

de patienter som behöver det extra stödet för att komma till en acceptans av sin sjukdom tror 

författaren är betydelsefullt. Dels för att ge stödet i sig och dels för att patienten får en 

upplevelse av stöd om de känner att de kanske behöver det. Författaren tror att det inger en 
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trygghet hos patienterna som i sin tur skapar tillit och en relation som underlättar för framtida 

vägledning.  

 

Patienten själv är tvungen att ha en önskan om att vilja förändra sina livsstilsvanor för att, ett 

framgångsrikt resultat ska nås. Orem menar att en viktig förutsättning för medvetenhet, är att 

patienten har en önskan om att själv tillgodose sina egenvårdsbehov [15, 16]. Flertalet av 

informanterna fastslog vikten av att vara lyhörd inför patientens egna förslag till de 

förändringar den själv ansåg att den kan klara av att göra, för att erhålla ett mer gynnsamt 

utfall. Det här styrks med att patienter beskriver sjukdomen diabetes som en sjukdom som 

kräver en förändring i livssituationen, vilket både är tidskrävande och ansträngande för 

individen [47], samt att det är av vikt att man visar respekt för patientens egna val [48]. 

Författaren anser att man behöver skapa en relation med patienten för att kunna vägleda 

patienten inom sjukdomen till ett bra diabetesläge för att denna ska må bra. Orems teori 

beskriver också hur omvårdnad går ut på att komplettera patientens egenvård när denna inte är 

tillräcklig bra för patientens hälsa och välbefinnande [15, 16]. Detta anser författaren att 

informanterna gör genom att bidra med den medicinska biten till patienten samt genom de 

kontroller de genomför vid varje träff med patienten. Författaren anser att distriktssköterskan i 

relationen till en patient ska vara en lyssnande, motiverande, vägledande resurs för patienten, 

som alltid ska se till individen de har framför sig. Att man ser till individen för att lyckas.  

 

Livsstilsförändringar kan vara en tidskrävande procedur som kan upplevas som frustrerande 

för distriktssköterskan. För att lyckas i detta arbete anser författaren att det därför är viktigt att 

distriktssköterskan inser att arbete med livsstilsförändringar tar tid, vilket det får göra för att 

kunna bli beständigt. Det här styrks av en studie som påvisar att patienter som kände sig 

påskyndade eller stressade av distriktssköterskan, tog inte till sig informationen lika bra [49]. 

Informanterna ansåg att diabetes är en egenansvars sjukdom men återkom genom intervjuerna 

med att de kände ett ansvar för patienten och deras välmående. Eftersom Orems teori bygger 

på att individen ska uppnå högsta möjliga egenvårdskapacitet [15, 16], stärks även där 

möjligheten att teorin kan ligga till grund för distriktssköterskans arbete anser författaren. Att 

arbeta med vägledning till livsstilförändringar kan inte alltid vara enkelt eftersom patienterna 

är vuxna människor med egen vilja och författaren anser att arbetet borde bygga på samarbete 

och förtroende mellan patient och distriktssköterska. Resultatet påvisade att när vägledningen 
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var mindre framgångsrik låg skulden till stor del hos distriktssköterskan, för att hon inte 

lyckats möta patienten på rätt nivå. För att kunna nå patienten anser författaren att det behövs 

ett öppet samtalsklimat med rimliga mål, som skapas gemensamt utifrån de ansvarsområden 

som finns hos båda. Det här styrks av en studie som belyser att patienthälsan är ansedd som 

både patientens och distriktssköterskans ansvar [50]. Författaren anser att ett bättre utvecklat 

teamarbete på vårdcentralerna skulle kunna vara till fördel både för distriktssköterskan, för att 

kunna ge så bra vägledning som möjligt, och för patienten för att kunna få ta del av denna för 

att stärka individen till att klara bra egenvård och ha kunskaper och förståelse.  

 

 

Kunskapsnivån inom sjukdomen diabetes, förståelsen av provtagning och egenvårdens 

betydelse varierar mellan patienterna. Patienten behöver ha en förmåga att reflektera över vad 

som påverkar egenvårdsförmågan och ha kunskap att kunna prioritera och sätta upp delmål 

för att slutligen nå sitt huvudmål med egenvården [15, 16]. Författaren anser att för att 

individen ska lyckas med sin egenvård och ha förståelse för dens innebörd behöver 

distriktssköterskorna uppmärksamma var i sin kunskapsnivå patienten befinner sig för att ge 

en individuell anpassad kunskapsutbildning. Att patienten får utbildning inom 

diabeteskunskap, livsstilsförändringar, målsättningar och hur man kan nå sitt mål, samt hur 

man klarar av de dagliga problem man kan stöta på visade sig ha en positiv påverkan på 

patienten, till ett bättre diabetesläge [51]. Författaren anser att det kräver att patienten dels ska 

kunna se sitt behov och dels klara av att ändra på sina livsstilsvanor, vilket leder till att 

patienten behöver kunskap och förståelse om sjukdomen diabetes för att kunna lyckas. Vidare 

anser Orem att det är viktigt att understödja individens egenvårdskapacitet och i möjligaste 

mån låta individen utföra egenvården själv för att skapa utveckling och främja självkänslan 

[15, 16]. Vilket de kan klara av bättre om distriktssköterskorna förklarar tydligt, bekräftar och 

ställer frågor till patienterna. Det här styrks av informanternas upplevelser. 

 

Patienterna tar olika till sig kunskapsinformation och att en del tar själva reda på information 

som de sedan förhör sig med distriktssköterskan om. Författaren anser att i dagens 

internetbaserade värld kan både nyttig och förvirrande information spridas via nätet till 

patienter och kan därför dels skapa en skev bild av sjukdomar, komplikationer och andra 

saker som berör det aktuella ämnet. Här anser författaren att distriktssköterskorna behöver 
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vara observanta på kvalitén hos kunskapen så att en vetenskapligbas finns till grund. Detta 

styrks av en studie som påvisar att idag finns det ett varierat sätt att uppta information och allt 

fler patienter kommer med frågor om information de har fått reda på genom radio, tv, internet 

eller bekanta [8]. Efterfrågan hos patienten att få ökad kunskap eller vidareutbildning genom 

ämnet ska dock anses som motivation och uppmuntras vilket även [8] styrker i sin studie. 

Orem betonar också motivationen som en viktig komponent för att utföra 

egenvårdshandlingar. Alla diabetespatienter har inte samma eftersträvan om att själva söka 

kunskap och information så därför anser författaren att förståelsen hos distriktssköterskorna 

om varje patients kunskapsnivå är viktig för att kunna ge så bra hjälp till egenvård som 

möjligt.  

 

Konklusion 
Studien belyser distriktssköterskans upplevda erfarenheter vid vägledning till patienter 

med diabetes typ 2. Vikten av att få ett första bra möte är grunden för en god relation 

mellan patienten och distriktssköterskan, finns det ingen relation till patienten är det 

svårt att gå vidare i vägledningen. Den första grundförutsättningen är att patienten måste 

ha tagit till sig sin sjukdom för att en fungerande vägledning ska kunna skapas.  

Informanterna belyser vikten av att se till varje individ och dennes förutsättningar för att 

kunna ge individuell vägledning.  

 

Målet med vägledningen är att patienten ska bli trygg i sin sjukdom, utveckla ett bra 

diabetesläge och undvika komplikationer i den mån det går. Distriktssköterskan hjälper 

patienten att hantera sin sjukdom med kunskap, stöd, motivering och medicinsk hjälp 

utifrån de individuella behov som finns hos patienten. För att klara det här behövde 

patienten kunskaper dels om sjukdomen i sig och dels om vilken effekt patientens 

livsstil hade på sjukdomen.  

 

Studien visar att patienten behövde vara delaktig i sin vård för att kunna genomföra 

livsstilsförändringar. Här var det av vikt att distriktssköterskan fann den enskilde 

individen och arbetade utifrån det. Det fanns en önskan om bättre resurser att arbeta 

utifrån såsom teamarbete och mer fysisk tid till patienterna. Informanterna beskrev att 

de inte arbetade utifrån någon renodlad metodik, även detta fick vara individanpassat. 
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För att lyckas vägleda till livsstilsförändringar behövde distriktssköterskan lyfta upp och 

hjälpa patienten att bli medveten om dennes egna resurser.  

 

Fortsatt forskning 

Författaren anser att en intressant vinkling hade varit att få undersöka hur patienterna till de 

intervjuade distriktssköterskorna upplever vägledningen och vad deras erfarenheter kring 

distriktssköterskans arbete är. Vidare hade det varit av intresse att intervjua distriktssköterskor 

som arbetar i välutvecklade team för att se hur deras erfarenheter är och om dessa skiljer sig 

från de intervjuade i den här studien. Det hade även varit intressant att göra en jämförelse 

mellan distriktssköterskor som arbetar i storstäder och på landsbygden, för att se om detta gör 

någon skillnad i upplevelserna kring vägledning, huruvida förförståelse för en patient som 

man kanske redan har i en småstad där ”alla känner alla” påverkar eller inte. 
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Bilaga.1 

 

Intervju guide 

 

Kön: 

Ålder: 

Hur länge har du arbetat med patienter som har diabetes? 

Hur länge har du varit distriktssköterska? 

Har du någon annan vidareutbildning? 

 

 

Kan du beskriva hur du går till väga när du vägleder patienter med diabetes? 

-vad är din erfarenhet av resultatet? 

-vad tror du patienterna anser om vägledningen? 

-arbetar du utifrån motiverande samtal? 

 

Vad är ditt mål /tanke med vägledning av den här gruppen av patienter? 

-finns det något du skulle vilja förbättra? 

-hur skulle man kunna göra? 

- finns det något som förhindrar att du gör det idag? 

Tid/struktur/patienter/kunskap/organisation/ prioritet inom arbetet 

 

Hur ser du på ansvarsfördelningen mellan dig som distriktssköterska och patienten? 

-anser du att ditt arbete påverkas av egenvårdskraven för patienten? 

-hur mkt tid lägger du på hälsosamtal hos diabetes patient? 
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Skulle du kunna dra dig till minnes en patient där du upplever att vägledningen varit 

framgångsrik? 

Skulle du kunna dra dig till minnes en patient där du upplever att vägledningen varit mindre 

framgångsrik? 

Vad tror du varit avgörande? 

Vill du utveckla vidare.. 

Hur menar du då.. 

Kan du beskriva.. 

Berätta mer om.. 

Ge exempel… 
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Bilaga 2 

 
 
Sektionen för hälsa och samhälle 
Högskolan Kristianstad 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska  
DS8113 
 
Till verksamhetschef på vårdcentral 
 
Hej! 
Detta brev är en förfrågan om tillstånd att genomföra en studie hos er som undersöker 
distriktssköterskors erfarenhet av att arbeta med patienter med diabetes typ 2. Jag är 
sjuksköterska som läser min vidareutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i 
Kristianstad. Under hösten/vintern 2012 kommer studien att genomföras och jag skulle bli 
väldigt glad för ert deltagande i studien.   
 
Syftet med studien är att belysa distriktssköterskor erfarenhet av att vägleda patienter med 
diabetes typ.  Jag avser att intervjua distriktssköterskor vid er vårdcentral under arbetstid på 
avskild plats för att få en så bra intervjumiljö som möjligt. Intervjun beräknas ta cirka 30- 60 
minuter och genomföras individuellt. Intervjuerna kommer att ljudinspelas på band och sedan 
att avidentifieras och bearbetas konfidentiellt enligt forskningsetiska principer. Medverkan är 
frivillig och deltagandet i studien kan avbrytas utan närmare motivering. Resultatet kommer 
att sammanställas i ett examensarbete som är en del av min utbildning vilket kan bidra med 
hjälp till distriktssköterskor att vidareutveckla sin stödjande funktion i mötet med personer 
som har diabetes typ 2. 
 
Med detta som bakgrund ber jag om din hjälp att tillfråga distriktssköterskor om deltagande i 
studien. Jag bifogar informationsbrev som kan delas ut till dem som önskar delta i studien.   
Jag tar kontakt med dig inom kort för att få telefonnummer till de distriktssköterskor som vill 
medverka. När studien är avslutad kommer jag gärna till arbetsplatsen och presenterar 
resultatet eller lämnar ett exemplar.  
Ytterligare information och svar på frågor om intervjun ges av:  
 
Marie Jönsson Leg. Sjuksköterska  
Misan_joensson@hotmail.com 
 
Handledare: 
Inga-Britt Lindh 
Lektor i omvårdnad 
Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad.  
Inga-britt.lindh@hkr.se 
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Bilaga 3 

 
 
Sektionen för hälsa och samhälle 
Högskolan Kristianstad 
Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska  
DS8113 
 
Till Distriktssköterskor 
 
Information till dig som tackat ja till att delta i studien med syfte att undersöka 
distriktssköterskors erfarenheter av vägledning av patienter med diabetes typ 2 Studien ingår 
som en del av examen vid min vidareutbildning till distriktssköterska vid Högskolan i 
Kristianstad.  
 
Fördelar med att du deltar i studien är att:  
Dina erfarenheter kan hjälpa andra distriktssköterskor att vidareutveckla sin stödjande 
funktion i mötet med personer som har diabetes typ 2.  
 
Jag kommer att kontakta dig som tackat ja via telefon för att boka tid för intervjun. Intervjun 
beräknas ta cirka 30–60 minuter och kommer att genomföras individuellt under 2012- 2013. 
Intervjun sker under arbetstid och platsen bör vara avskild för att få en så bra intervjumiljö 
som möjligt. Intervjun kommer att spelas in på ljudband och skrivas ut ordagrant till text.  
Intervjun kommer att avidentifieras och bearbetas konfidentiellt. Resultatet kommer resultera 
i en uppsats där ingen enskild person kommer kunna identifieras. Den ljudinspelade intervjun 
kommer att förvaras i låst utrymme. Materialet sparas sedan inlåst på Högskolan i 
Kristianstad i 10 år. Deltagandet i studien är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
särskild förklaring. Skulle några oklarheter efter intervjun uppstå önskar jag få möjlighet att 
höra av mig till dig per telefon. 
 
 
Feed back:  
Om möjligheten finns kommer jag gärna ut till din arbetsplats och presenterar mitt resultat 
alternativt lämnar ett exemplar av studien till dig.  
 
 
Ytterligare information och svar på frågor om intervjun ges av:  
Marie Jönsson Leg. Sjuksköterska  
misan_joensson@hotmail.com 
Handledare: 
Inga-Britt Lindh 
Lektor i omvårdnad. 
inga-britt.lindh@hkr.se 
Sektionen för hälsa och samhälle, Högskolan i Kristianstad  
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Bilaga 4.  

 

 
 
Samtyckesblankett 
 
 
Jag har tagit del av informationen om ” Distriktssköterskans erfarenheter av att vägleda 
patienter med diabetes typ 2. ” 
 
	  
Jag har också tagit del av informationen att deltagandet är frivilligt och att jag kan avbryta när 
som helst utan att ange någon orsak eller med några konsekvenser för min behandling.  
 
 
Härmed ger jag mitt samtycke till att bli intervjuad och att intervjun spelas in på band.  
 
 
 
Underskrift av undersökningsperson                                  Underskrift av student 
 
 
 
 
 
-------------------------------------------------                            ---------------------------
------------------- 
Ort, datum    Ort, datum 
 
 
 
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Underskrift    Underskrift 
 
 
 
-------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Telefonnummer   Telefonnummer 
 
 
 
 
 


