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Sammanfattning 
Syfte: Att beskriva distriktsköterskornas aspekter av att bedriva gruppundervisning för patienter med 
diabetes typ 2 inom primärvården. 
 
Metod: En kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. Intervju med 
semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. Vid urvalet 
användes strategiskt urval. Tretton intervjuer utfördes med distriktssköterskor från åtta olika 
vårdcentraler i Södra Sverige. Kvalitativ innehållsanalys användes vid analysen.  
 
Resultat: Distriktssköterskornas kompetens och engagemang var en aspekt som påverkade arbetet 
med gruppundervisning. De flesta distriktssköterskor saknade pedagogisk utbildning och detta ansågs 
vara en förutsättning för att distriktsköterskor kan bedriva patientundervisning för denna patientgrupp. 
Organisationens förutsättningar var en annan betydelsefull aspekt i detta arbete. Att ha engagerade 
chefer, ha tillräckligt med resurser samt samarbeta med andra professioner var faktorer som hade 
betydelse i arbetet med gruppundervisningen. Anpassa undervisningens innehåll och lägga 
undervisningen på rätt nivå och rätt tid efter patienternas behov och förutsättningar var också en aspekt 
som påverkade arbetet med gruppundervisning.   
 
Slutsats: Distriktssköterskor som håller i undervisningen för denna patientgrupp bör ha en pedagogisk 
utbildning, då detta ansågs starkt förknippat med förutsättningarna hos undervisaren att lyckas med 
undervisningen i grupp. För att distriktsköterskor ska få till undervisning i grupp bör denna anpassas 
efter patienternas förutsättningar och behov.  
 
Nyckelord: Diabetes, pedagogisk utbildning, kvalitativ intervjustudie, primärvård 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

 

Summary 
Aim: To describe the district nurses' aspects of conducting group education for patients with type 2 
diabetes in primary care. 
 
Method: A qualitative method with an inductive approach was chosen to answer the purpose of the 
study. Interview with semi-structured interview guide with open questions was used as a data collection 
method. The selection used a strategic selection. Thirteen interviews were conducted with district nurses 
from eight different health centers in Southern Sweden. Qualitative content analysis was used in the 
analysis. 
 
Results: The district nurses' expertise and commitment was an aspect that influenced the work with 
group teaching. Most district nurses lacked educational education and this was considered a prerequisite 
for district nurses to conduct patient education for this patient group. The organization's prerequisites 
were another important aspect of this work. Having committed managers, having enough resources and 
collaborating with other professions were factors that were important in the work on group teaching. 
Adapting the content of the teaching and put the teaching at the right level and the right time according 
to the needs of the patients and conditions was also an aspect that influenced the work with group 
teaching. 
 
Conclusion: District nurses who hold the teaching for this patient group should have a pedagogical 
education, as this was considered strongly associated with the prerequisites of the teacher to succeed in 
group teaching. In order for district nurses to receive tuition in groups, this should be adapted to the 
patients' conditions and needs. 
 
Keywords:  Diabetes, educational education, qualitative interview study, primary care 
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Inledning 
 
Enligt Internationella diabetesfederationen (IDF) prognos, kommer antalet personer som  
drabbas av diabetes (typ 1 och typ 2) öka från 425 miljoner år 2017 till 693 miljoner år 2045. Denna 
gigantiska ökning av diabetessjukdomen i världen, beskrivs som ”global epidemi” av många 
epidemiologer. Diabetes typ 2 står för ca.90% av alla fall med diabetes (Cho, et al, 2018). I Sverige under 
år 2016, registrerades i Nationella diabetesregister (NDR) 410 528 personer med diabetes, vilket är en 
ökning med 10,22 % jämfört med år 2014, då 368 577 fanns registrerade (NDR, 2016). Detta är stort 
problem, då diabetessjukdomen på sikt leder till risk för utveckling av såväl hjärt-kärlsjukdomar som 
mikrovaskulära komplikationer och stora samhällskostnader (Agardh, Berne & Östman, 2009).   
Patienter med diabetes lever med sin sjukdom dygnet runt. Beslut om kost, aktivitet, 
blodsockermättning, behandling och allt som har betydelse för blodsockret måste tas av patienten själv. 
Detta kräver en aktiv patient, då diabetespatienten är ”sin egen läkare” (Graue & Haugstved, 2013).  
Behovet av att både lära sig och dela erfarenheter med varandra tycks vara stor och nödvändigt hos 
denna grupp av patienter (Herre Jorunn, Graue, Kolltveit Hope & Gjengedal, 2016). 
Undervisning i grupp, där distriktssköterskan skapar forum för patienter att kunna lära och dela 
erfarenhet med varandra skulle kunna tillfredsställa dessa behov hos patienten. Samtidigt skulle 
patientens förmåga och färdighet till lyckad egenvård i samband med sin diabetessjukdom förstärkas. 
Adekvat stöd för egenvårdsåtgärder är nödvändiga för att minska förekomsten, komplikationer från 
sjukdomen och belastningen på sjukvården (Chen, Magliano, & Zimmet, 2012).  
 
Bakgrund  

Diabetes typ 2   
 
Typ 2-diabetes är kronisk sjukdom där blodsockerhalten är förhöjd på grund av relativ insulinbrist samt 
insulinresistens. Med relativ insulinbrist menas att framförallt i början av sjukdomen är 
insulinproduktionen normal eller den kan till och med vara förhöjd hos patienten, men ute i vävnaderna 
har insulinet nedsatt effekt. Detta beror på cellernas nedsatta känslighet för insulin och benämns som 
insulinresistens (Agardh et al 2009; Graue & Haugstved, 2013). Insulinresistensen vid typ 2 diabetes 
påverkas negativt av flera faktorer, så som övervikt/fetma, brist på fysisk aktivitet, dåliga matvanor och 
stigande åldern. Dåliga matvanor i form av ökat kalori och kolhydrat intag och inaktivitet leder till 
övervikt som i sin tur minskar cellernas känslighet för insulin i muskel och fettvävnad. Symtom vid 
diabetes typ-2 brukar uppkomma smygande under längre tid och visar sig i form av ökad törst, ökade 
urinmängder, oklar trötthet och dimsyn. Då dessa symtom är inte så påtagliga och utvecklas under 
längre tid, så kan det många gånger vara svårt att upptäcka sjukdomen i tid (Ericson & Ericson, 
2012; Agardh et al, 2009). 

Komplikationer och behandling vid diabetes typ 2    
 
Åderförkalkning som drabbar de stora blodkärlen i kroppen, utvecklas snabbare vid diabetes och detta 
leder till fördubblad risk för hjärtinfarkt, stroke och nedsatt cirkulation i benen. Olika organ och 
vävnader i kroppen påverkas negativt av de ökade mängder glukos och fetter i blodet som leder till 
komplikationer i dessa organ på sikt. Det kan uppstå skador i ögonbottnar som kan påverka synen och 
ge upphov till diabetes retinopati, som är den vanligaste orsaken till förvärvad blindhet hos personer 
under 65 års ålder. Andra förändringar är risken för njurskador som leder till behov av dialys, där 
diabetes nefropati är den vanligaste orsaken till njursvikt och transplantation i västvärlden. 
Förändringarna kan även ge upphov till nervskador som kan bidra till svårläkta fotsår som i sin tur kan 
leda till amputation (Agardh et al, 2009).  
Då felaktig kost och brist på fysisk aktivitet är förknippade med risken för att utveckla diabetes typ 2, är 
livsstilsförändringar nödvändiga och är hörnsten i behandlingen av sjukdomen (Hu, 2011). 
Livsstilsförändringar med fokus på kost och motion är grundbehandling för alla personer med diabetes 
typ 2 och bör påbörjas från dag ett. Detta råder allmän enighet om, eftersom dessa åtgärder leder till 
minskad energi-tillförsel, ökad energiomsättning, viktminskning och minskat insulinbehov, minskad 
insulinresistens samt sänkta nivåer av blodsocker. En del av dessa patienter klarar sig med enbart denna 
icke-farmakologiska behandling längre tid, dock hos de flesta patienter med diabetes typ 2 fodrar 
sjukdomen även tillförsel av läkemedel med tiden (Agardh et al, 2009).  
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Distriktssköterskans ansvarsområde inom diabetesvården  
 
Primärvården har stort ansvar för behandling av personer med diabetes typ 2 där distriktssköterskan 
har viktig och central roll vid diabetesmottagningen. Tack vare sin yrkeskompetens och bra kunskap om 
hälsofrämjande livsstil och prevention kan distriktssköterskan fungera som en fast vårdkontakt för 
patienter i denna grupp. Målet med distriktssköterskans hälsofrämjande arbete är att uppmuntra 
individen till delaktighet, öka patientens självkänsla och visa tilltro till patientens förmåga att främja sin 
egen hälsa (Distriktssköterskeföreningen i Sverige [DSF] 2008). 
Med egenvård menas personens egen förmåga, motivation och själv bedömning till förändringar 
avseende kost, motion och livsstil (Nouwen et al., 2011).  Syftet med egenvård är att individen ska må 
bra trots sin sjukdom och ha resurser och kunskap som stöd för att kunna hantera sin sjukdom och dess 
komplikationer. För att kunna uppnå optimal blodglukosnivå krävs det egenvårdsåtgärder då det gäller 
balanserad kost, motion och eventuellt läkemedelsintag (Funnell et al., 2012) 
Distriktssköterskan har central roll i undervisning av egenvård hos patienter med diabetes typ 2. 
Genom att undervisa, motivera, stötta och uppmuntra till eget engagemang kan distriktssköterskan 
hjälpa patienten att förstå fördelarna med god diabeteskontroll (Bartol, 2012). För att 
distriktssköterskor ska kunna ge stöd till patienter behövs kunskap om patienten och hens sjukdom 
(Jansink, Braspenning, Van der Weijden, Elwyn & Grol, 2010).  
Enligt Socialstyrelsen (2015 a) är patientutbildning mycket betydelsefull del av distriktssköterskans 
arbete inom diabetesvården och är viktig tillsammans med annan behandling. 
Med hjälp av utbildning och kunskap kan hon påverka patienter med diabetes att hantera sin sjukdom 
på rätt sätt och hitta lämplig livsstil för att förhindra utveckling av sjukdomen och eventuella 
komplikationer (International Diabetes Federation 2015, O’Brien et al. 2016)  
Vårdgivarnas information och stöd kan påverka patienternas förmåga till egenvård och följsamhet till 
behandlingen (Burridge et al. 2015; Johansson, Almerud-Österberg, Leksell & Berglund 2016; 
Jutterström, Hörnsten, Sandström, Stenlund & Isaksson, 2016) 
Socialstyrelsen (2015 a) har utarbetat förbättringsområden för diabetesvården.  Det krävs tätare kontakt 
mellan patienten och sjukvården i form av kulturanpassad behandling samt ökad tillgång till 
gruppbaserad utbildning. Det behövs kompetensutveckling för vårdpersonal inom diabetesvården 
(Socialstyrelsen, 2015 a).  Egen vård i form av patientutbildning avseende kost och motionsförändringar 
har avgörande roll för individens hälsa (Socialstyrelsen, 2017). Distriktssköterskan har mycket viktig 
roll i arbetet med egenvård för denna patientgrupp (Bartol, 2012). Genom att utgå ifrån patientens 
kunskapsläge och upplevelse av sin egen sjukdom i ett preventivt och patientstödjande arbete kan 
motivationen ökas hos patienten för att ta aktiv del i sin egen behandling (Linmans, Rossem, Knottnerus 
& Spigt 2014; Proschaska, Redding & Evers 2008) 
Patienternas compliance och ansvar för sin egenvård stärks och förbättras vid utbildning i grupp istället 
för enbart individuell utbildning (Steinsbekk, Rygg, Lisulo, Rise, & Fretheim, 2012).  
Distriktsköterskans uppdrag är att utbilda patienten och dennes närstående i egenvård avseende 
livsstilsförändringar. Detta kan ske via individuell och (eller) gruppundervisning då syftet är att skapa 
möjligheter för inblandade att kunna utföra adekvat egenvård (Johansson & Wredling, 2012).  
Patientcentrerad omvårdnad innebär att distriktssköterskan är lyhörd, inleder öppen kommunikation 
och interagerar med patienten istället för att ge allmänna egenvårdsråd (Boström, Isaksson, Lundman, 
Lehuluante & Hörnsten, 2013).  Genom att hjälpa patienten att sätta upp egna mål snarare än att lösa 
patientens problem skulle få patienten att ha bättre kontroll över sin egen situation och uppnå inre 
motivation för att genomföra förändringar i sitt liv. Med hjälp av denna egenvårdsmetod kan 
glukosnivån, kroppsvikten och kunskap om sjukdomen förbättras hos patienten (Molstedt, Tribler, 
Poulsen & Snorgaard, 2011)  
Det finns studier som beskriver patienternas erfarenheter om gruppundervisning och deras möjligheter 
att delta i utbildningsprogram inom diabetes (Temple & Epp, 2009; Gucciardi et al, 2012; 
Gucciardi,2008). Studier har inte hittats som beskriver distriktsköterskornas aspekter på att bedriva 
grupputbildning för denna patientgrupp.   

Gruppbaserad utbildning   
 
Målet med patientutbildning vid diabetes är att ge kunskap och redskap till patienten att kunna hantera 
sjukdomen i sin vardag, att förhindra att sjukdomen försämras och förbättra sin hälsostatus och 
livskvalité. Patientutbildning vid diabetes kan ges både individuellt i den kontinuerliga uppföljningen 
men också som lärande i grupp. Traditionellt har utbildning vid diabetes varit fokuserad på 
sjukdomsmekanismer, orsaker, risker och behandling. På senare år har utbildningen i högre grad även 
börjat lägga fokus på psykosocial hälsa, motivation, hanteringsförmåga hos den enskilde (Graue & 
Haugstved, 2013).   
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Forskningsresultat visar på flera hälsovinster för patienter med diabetes typ 2 som får utbildning i grupp 
i jämförelse med traditionell individuell utbildning hos diabetessköterska. Gruppundervisning jämförs 
som en åtgärd som kan ha lika stor effekt på den metabola kontrollen hos patienten som 
läkemedelsbehandlingen enligt forskningsresultat. Av denna anledning borde vårdgivare erbjuda 
patientundervisning i grupp med stöd av hälso- och sjukvårdspersonal som har både ämneskompetens 
och pedagogisk kompetens i större utsträckning än vad det görs idag. (Socialstyrelsen 2015 a; 
Socialstyrelsen 2017). 
Enligt senaste utvärdering av de nationella riktlinjer för diabetesvården erbjuder endast 24 % av alla 
vårdcentraler i Sverige undervisning i grupp för personer med typ 2-diabetes, där undervisningen leds 
av vårdpersonal som har både ämnes och pedagogisk utbildning.  Att det är så liten andel vårdcentraler 
som erbjuder detta är oroväckande, enligt rapporten (Socialstyrelsen, 2015 a).    
 
Tidigare studier om effekten av gruppundervisning  
 
Forskningsresultat visar på flera hälsovinster för patienter med diabetes typ 2 som får utbildning i grupp 
i jämförelse med traditionell individuell utbildning hos diabetessköterska. Den metabola kontrollen 
förbättras och HbA1c värdet minskar avsevärt hos patienter med diabetes typ 2 som deltar i 
gruppundervisning som leds av personal som har både ämnes och pedagogisk kompetens i jämförelse 
med enbart individuell rådgivning (Ismail, Winkley, & Rabe-Hesketh, 2004; Tang, Yuan & Tseng, 2005). 
Även kostnadseffektiviteten av dessa insatser pekar åt positiv riktning (Gillett et al, 2010; Graue & 
Haugstvedt, 2013; Socialstyrelsen 2017). Det finns även en del forskningsresultat som visar på att 
deltagande i grupputbildning leder till ökad motivation för förändringar i levnadsvanor hos den enskilde 
och även möjlighet till anskaffning av mera praktisk kunskap som är relevant för vardagslivet och de 
dagliga utmaningar som den enskilde med diabetes ställs inför. Att utbyta erfarenheter med varandra, 
att lära tillsammans och lära av varandra leder till ökad insikt av vikten att bedriva egenvård hos den 
enskilde (Herre et al 2016; Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008; Odgers-Jewell, Isenring, 
Thomas, & Reidlinger, 2017 a). Adolfssons et al (2008) beskriver att relation, lärande och kontroll av 
sjukdomen är viktiga för förståelse av patienternas upplevelse av undervisning kring egenvård. 
Patienterna känner ömsesidig förtroende för sjuksköterskan och andra gruppmedlemmar genom att ha 
öppen kommunikation med varandra. Detta leder till ökad kontroll hos patienten över sin egen sjukdom. 
Patienter som får individuell utbildning istället upplever envägskommunikation där distriktssköterskan 
styr samtalet genom att ställa frågor. Det begränsar patienternas möjlighet att vara delaktiga och ta 
ansvar över sin egen sjukdom, visar forskning (a.a.).  

Teoretisk förankring 
 
Enligt Orem, (2001) är hälsa en upplevelse av helhet, både fysiskt och psykiskt, och välbefinnande 
beskriver det existentiella behovet hos människan. Orems omvårdnadsteori beskriver människan ur ett 
helhetsperspektiv. Det vill säga att människans är fri och kan fatta egna beslut och se påföljder av sitt 
handlande. Både miljö och omgivande kultur påverkar individens lärande av egenvård. Olika kulturer 
uppfattar egenvård på olika sätt men i den moderna västerländska kulturen passar egenvårdsteori, som 
sätter individen i fokus. Denna teori syftar på människors behov av stöd till egenvård gällande det fysiska 
och sociala livet. Genom att erbjuda god omvårdnad stärks patientens egenvårdskapacitet och 
självständighet.  
Den universella egenvårdsbehoven som bland annat handlar om födointag och balansen mellan vila och 
aktivitet behöver tillgodoses för att uppnå hälsa. Målet med Orems teori är att uppnå egenvårdsbalans 
(Orem, Renpenning, & Taylor, 2003).  Olika delar i Orems teori är, egenvård som handlar om individens 
förmåga att kunna ta hand om sig själv, egenvårdsbrist, som beskriver olika faktorer som försvagar 
förmågan till att genomföra egenvård och, omvårdnadssystem som förklarar patientens 
omvårdnadsbehov. Orem (2001) beskriver omvårdnadssystemet ur tre perspektiv; det helt 
kompenserade, det delvis kompenserande och det grundläggande och pedagogiska 
omvårdnadsystemet. Det helt kompenserande omvårdnadssystemet beskriver patientens brist på 
egenvårdskapacitet som kan bero på tillfällig eller permanent skada eller sjukdom.  Det är då viktigt att 
sjuksköterskan fullständigt kompenserar för patientens dåliga förmåga till egenvård genom passande 
omvårdnadsåtgärder. Det delvis kompenserande omvårdnadssystemet handlar om att patienten har 
kapacitet att genomföra en del av sin egenvård men är i behov av sjuksköterskans hjälp. Det 
grundläggande och pedagogiska omvårdnadssystemet handlar om att patienten har möjlighet att på 
egen hand tillfredsställa sin omvårdnad men kräver kunskap och handledning i det. Patienten behöver 
då hjälp att kunna utveckla sin egenvårdsförmåga i balans med egenvårdskraven (Orem, 2001).   
Egenvårdsaktiviteter för personer med diabetes kan betyda att till exempel själv kontrollera 
blodsockernivån, utföra fysisk aktivitet och planera måltider (Collins, Bradley, O’Sullivan & Perry, 
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2009). Varje vuxen kan med hjälp av sin förmåga fatta beslut och utföra åtgärder då det gäller 
egenvårdsbehov för att förbättra sin egen hälsa (Orem, 2001). 
 
Syfte 
Att beskriva distriktsköterskornas aspekter av att bedriva gruppundervisning för patienter med diabetes 
typ 2 inom primärvården. 
 
Material och metod  
Design 
 
Kvalitativ metod med induktiv ansats valdes för att besvara studiens syfte. När forskaren vill beskriva 
det som är subjektivt och studera personers erfarenheter av visst fenomen så utförligt som möjligt är 
den kvalitativa forskningsmetoden lämplig att använda sig av (Polit & Beck, 2016). 
Intervju med semistrukturerad intervjuguide med öppna frågor användes som datainsamlingsmetod. 
Denna metod används ofta inom kvalitativ forskning med syfte att inhämta rik och utförlig information 
om fenomenet som studeras (Polit & Beck, 2016). Materialet bearbetades med hjälp av induktiv 
kvalitativ innehållsanalys, där analysen utgår ifrån texten, det vill säga, tolkning av deltagarnas 
berättelser för att dra slutsatser om innehållet och möjliggör att ny kunskap skapas (Graneheim & 
Lundman, 2004). Under analysprocessen användes manifest analysmetod i enighet med Graneheim & 
Lundman (2004) där det manifesta budskapet trädde fram vilket innebär att fokus lades på det 
uppenbara och synliga i materialet. 
 
Urval  
 
För att belysa studiens syfte, valdes deltagare ut genom strategiskt urval. Strategiskt urval innebär att 
välja ut personer som kan berätta mera utförligt om fenomenet som ska studeras och på detta sätt få in  
rikt underlag av information som kan svara på studiens syfte (Polit & Beck, 2016). 
Inklusionskriterier för studien var distriktssköterskor som hade arbetat minst ett år med diabetes inom 
primärvården och hade diabeteskompetens. Med diabeteskompetens menas att distriktssköterskor har 
erhållit utbildning inom diabetesvård på minst 7,5 högskolepoäng. Med pedagogisk kometens menas att 
distriktssköterskor har erhållit utbildning med fokus på lärande och undervisning för patienter med 
diabetes om minst 7,5 högskolepoäng. 
Förberedelserna inleddes genom att skicka information och förfrågan via mail om godkännande till att 
genomföra intervjuer med distriktssköterskor till verksamhetschefer på de femton vårdcentraler som 
framkom via sökning på Google inom södra Sverige. Informationsbrevet innehöll kort presentation av 
studiens bakgrund, syfte samt förfrågan om deltagande (Bilaga 1). Nio verksamhetschefer svarade på 
informationsbrevet och gav sitt godkännande. I nästa steg skickades information (Bilaga 2) till 
verksamhetscheferna som vidarebefordrade detta till samtliga distriktssköterskor som jobbade inom 
diabetesvården på arbetsplatsen. Femton svarade via mail och visade sitt intresse. Därefter togs kontakt 
via telefon med samtliga intresserade och efter samtalet blev endast tretton av dessa inkluderade i 
studien. Två exkluderades då de inte uppfyllde inklusionskriterierna. Alla deltagare gav även skriftligt 
samtycke till deltagandet. Sammanlagt blev 13 distriktssköterskor från åtta olika vårdcentraler i Södra 
Sverige involverade i studien. Alla deltagare var kvinnor och arbetade antingen inom landstinget eller 
den privata sektorn. Urvalet bestod av distriktsköterskor som hade erfarenhet av att arbeta med 
gruppundervisning och de som inte hade någon erfarenhet av detta. 

Datainsamling 
 
Insamling av data skedde under våren 2019. Intervjuerna delades upp och utfördes enskild av varje 
författare. Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt rum på respektive arbetsplats enligt deltagarnas 
önskemål. Varje intervju spelades in. Längden på intervjuerna varierade mellan 30 – 45 min. 
Intervjuerna inleddes på liknande sätt, genom kort presentation av både intervjuare och den tilltänkta 
studiens syfte. Deltagarna informerades också om hur intervjun skulle gå till och att det skulle spelas in. 
De informerades likaså om konfidentialiteten och om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 
För att själva situationen skulle bli så avslappnad som möjligt så bjöds deltagarna på kaffe inför starten 
av intervjun och under tiden samlades in data skriftligt om deltagarnas bakgrundsvariabler. Detta 
presenteras i Tabell 1. 
Som datainsamlingsmetod användes semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Intervjuguide 
utarbetades i form av sex intervjufrågor av öppen karaktär (Bilaga 3). En provintervju utfördes innan 
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resten av intervjuerna ägde rum. Detta för att kontrolltesta intervjufrågorna och se huruvida dessa 
motsvarade syftet. Denna intervju inkluderades i studien då inga ändringar behövde utföras i 
intervjuguiden efter provintervjun.  
Varje intervju påbörjades med den öppna frågan: ”Vilken kunskap och erfarenhet har du av 
gruppundervisning för denna patientgrupp?” Andra frågor handlade bland annat om att beskriva vilka 
fördelar respektive nackdelar deltagarna i studien såg med gruppundervisningen och berätta vilket stöd 
distriktsköterskorna fick ut av ledningen i detta arbete. Vid behov ställdes följdfrågor så som: ” Hur 
menar du?” och ”Kan du utveckla detta lite mer?”. Dessa följdfrågor ställdes spontant för att förtydliga 
informationen samt att hålla samtalet så nära så möjligt studiens syfte. Redan efter tionde intervju   
framkom mättnad i datamaterialet, vilket innebar att ingen ny information tillkom efter det.  
 
Tabell 1. Deltagarnas bakgrundvariabler 

Deltagare Kön Ålder Yrkesverksamma 
år inom diabetes 

Pedagogisk 
utbildning 

 
Erfarenhet av att 
jobba med 
gruppundervisning 

1 kvinna 
  
56-65 
 

11-15 Nej Ja 

2     K 
 
56-65 
 

6-10 Nej Ja 

3     K 
 
46-55 
 

6-10 Nej Ja 

4     K 
 
56-65 
 

1-5 Nej Ja 

5     K 
 
35-45 
 

1-5 Nej Ja 

6     K 
 
46-55 
 

11-15 ja Ja 

7     K 
 
35-45 
 

1-5 Nej Ja 

8     K 
 
35-45 
 

6-10 Nej Ja 

9     K 
 
35-45 
 

1-5 Nej Ja 

10     K 
 
46-55 
 

1-5 Nej Ja 

11     K 
 
56-65 
 

11-15 Nej Ja 

12     K 
 
46-55 
 

>16 Nej Ja 

13     K 
 
35-45 

 

1-5 Nej Nej 
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Dataanalys 
 
Intervjuerna transkriberades löpande och ordagrant efter att de var genomförda. Varje intervjuare 
transkriberade sina intervjuer. För att få djupare förståelse av intervjutexten, genomlästes varje 
intervjutext några gånger efter avslutad transkribering. Fram till denna steg i analysprocessen arbetade 
författarna med var sin intervjutext för att inför nästa steg i analysen utföra allt gemensamt. Efteråt 
genomlästes hela intervjutexten flera gånger av båda författarna för att få förståelse av helheten. De 
delar av texten som svarade mot syftet lyftes fram som meningsbärande enheter enligt Graneheim & 
Lundman, (2004). Dessa enheter kortades, men med bevarande av det centrala i meningarna och 
placerades som kondenserande meningsbärande enheter. På detta sättet kunde textmassan 
kondenseras till underlag som motsvarade syftet och var väsentlig för fortsatt analys. Nästa steg var att 
genom abstraktion komma fram till det som framträdde starkast och tydligast och sammanfattade de 
kondenserande meningsenheter i form av koder. Enligt Graneheim & Lundman (2004) kan kod vara ett 
ord och ses som etikett och stöd för att förstå för vad innehållet i texten handlar om. De framtagna koders 
giltighet kontrollerades upprepade gånger mot meningsenheterna och dess kondensering. Nästa steg i 
analysprocessen var att gruppera koderna ihop i sju underkategorier utifrån skillnader och likheter. 
Innehållet i underkategorierna analyserades flera gånger innan dessa grupperades i tre kategorier enligt 
samhörighet. De framtagna kategorierna fick följande benämning:  Betydelsen av distriktssköterskans 
kompetens och engagemang, betydelsen av organisationens förutsättningar, betydelsen av att möta 
patientens behov. 
Kategorier används för att presentera och beskriva det manifesta, det uppenbara budskapet i resultaten 
enligt Graneheim & Lundman (2004). I Tabell 2 presenteras ett exempel från analysprocessen.  De 
framtagna kategorierna analyserades och deras giltighet kontrollerades mot intervjumaterialet och i 
samråd med handledaren.  
 
Tabell 2. Exempel ur analysprocessen 

Meningsbärande 
enheter 

Kondenserade 
meningsbärande 
enheter 

Kod Underkategorier Kategorier 

…men jag behöver 
mer pedagogik...  
Men jag tänker att 
jag behöver verktyg 
så jag vet hur jag 
ska lära ut saker till 
patienter i grupp så 
att det blir bra. 
 

Behöver verktyg i 
form av pedagogisk 
utbildning för att 
kunna lära ut saker 
till patienter i 
grupp.  
 
 

Behov av 
pedagogisk 
utbildning.  
 

Behov av kunskap 
och fortbildning 

Betydelsen av 
distriktsköterskans 
kompetens och 
engagemang 

Etiska överväganden 
 
Individer i forskningsstudie får inte utsättas för skada eller kräkning och behovet av informerat 
samtycke samt konfidentialitet bör beaktas särskilt. Informerat samtycke värnar om deltagarnas 
självbestämmande rätt om medverkan i studien samt frivillighet att avbryta sin medverkan när som. Det 
grundar sig också på att deltagarna har fått informationen om studiens syfte samt förstått informationen 
(Medicinska forskningsrådet, 2000; Helsingforsdeklarationen, 2013). Detta har tagits hänsyn till i detta 
arbete genom att varje deltagare har tagit emot och läst igenom informationsbrev som hade skickats. 
Inför varje intervjustart upprepades informationen muntligt. Tillstånd för studien inhämtades från 
verksamhetschefen på varje vårdcentral.  
Konfidentialitet handlar både om att värna om deltagarnas integritet, men även om att värna att 
känsliga uppgifter inte sprids till obehöriga (MFR, 2000; Helsingforsdeklarationen, 2013). Detta har 
beaktats i studien genom informationen som det skickades i informationsbrevet. I brevet poängteras att 
materialet i studien skulle behandlas konfidentiellt och att inga obehöriga skulle kunna ta del av denna. 
I informationsbrevet förklarades även att intervjuerna skulle avidentifieras och på det sättet säkrades 
deltagarnas konfidentialitet.  
Riskerna med studien skulle kunna vara att deltagarna utsattes för onödig stress i samband med 
intervjuerna. Detta på grund av att intervjuerna genomfördes under arbetstid och risk fanns att 
deltagarna skulle vara stressade av tidspressen. Men eftersom alla deltagare fick information om att de 
kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst, anses nyttan av denna studie, det vill säga, 
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kunskapstillskottet i enlighet med medicinska forskningsrådets etiska principer (MFR, 2000) vara 
större än riskerna. Den egna förförståelse framkommer genom att författarna själva arbetar som 
distriktssköterskor och även har erfarenhet av diabetesvård, vilket har beaktats i analysprocessen. Innan 
intervjuarna utfördes, etisk egengranskning gjordes i enlighet med högskolans riktlinjer. 
 
Resultat   

Studiens resultat visade att distriktssköterskor saknade pedagogisk utbildning och detta var en aspekt 
som påverkade förutsättningarna för att bedriva gruppundervisning. Organisationens förutsättningar 
var en annan aspekt som framkom studien. Att ha engagerade chefer, ha tillräckligt med resurser samt 
samarbeta med andra professioner hade också betydelse i arbetet med gruppundervisningen. Anpassa 
undervisningens innehåll och lägga undervisningen på rätt nivå och rätt tid efter patienternas behov och 
förutsättningar var också en aspekt som påverkade arbetet med gruppundervisning.  Vid redovisning av 
resultaten används deltagarnas nummer för att presentera citat från intervjutexten.  

Under analysen av intervjutexten identifierades tre kategorier med tillhörande underkategorier. Dessa 
presenteras i Tabell 3. 

Tabell 3. Kategorier och underkategorier 

Kategorier Underkategorier 

 

Betydelsen av distriktssköterskornas kompetens 
och engagemang 

 

 

Behov av kunskap och fortbildning 

Behov av motivation och flexibilitet  

 

Betydelsen av organisationens förutsättningar 

 

Fungerande teamsamverkan  

Engagerade och uppmuntrande chefer 

En resursfråga för verksamheten  

 
 

Betydelsen av att möta patientens behov 

 

Tydlig information till patienter 

Anpassad undervisning efter patientens 
förutsättningar 

 
 

Betydelsen av distriktssköterskornas kompetens och engagemang 
 
För att kunna bedriva gruppundervisning krävdes utbildning och engagemang från distriktsköterskan. 
Att kunna ställa upp på kvällstid var viktig aspekt att ta hänsyn till då patienterna var yrkesverksamma 
under dagtid. 
 
Behov av kunskap och fortbildning 
Distriktssköterskorna uttryckte att de hade den medicinska kunskapen för att hålla i gruppundervisning 
för denna patientgrupp, men saknade pedagogisk utbildning. Den pedagogiska biten tycktes vara 
oerhört viktig och var den svåraste delen med att undervisa i grupp. Med detta menades att de saknade 
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verktyg för att förmedla sin kunskap till patienten, så att patienten verkligen förstod informationen som 
presenterades under gruppträffarna.  

“Det är klart att pedagogiken påverkar mina möjligheter att bedriva gruppundervisning eftersom 
man har inte så många verktyg...” (7) 

För att gruppundervisningen skulle bli lyckad ansågs att distriktssköterskorna borde ha 
”kommunikationskompetens”. Med det menades att det var skillnad mellan att informera och undervisa 
patienter enskilt och i grupp. Målet med gruppundervisning enligt distriktssköterskorna var att få 
patienterna i gruppen aktivt engagerade i undervisningen och att de kunde både lära av och lära med 
varandra i gruppen. Gruppdynamiken var mycket viktig och detta ställde stora krav på 
distriktssköterskorna och deras pedagogiska kompetens och skicklighet.  

“...att leda undervisningen, så att alla i gruppen känner sig sedda och får svar på sina funderingar 
…det är en konst ibland att lyckas med det.” (8) 

Även fortbildning och att hålla sig uppdaterad med det senaste inom diabetesvården var viktig aspekt 
att beakta i samband med gruppundervisning. Distriktssköterskorna menade att kunskap var en 
färskvara, något som borde upprätthållas dagligen. Detta var viktigt i samband med gruppundervisning, 
då patienterna som deltog i gruppundervisningen var mycket pålästa.  Många ”googlade” och var 
uppdaterade med den senaste informationen som handlade om sjukdomen och dess behandling. Att 
undervisa i sådan påläst och kunnig grupp och klara denna svåra uppgift, krävdes att distriktssköterskan 
hängde med inom det senaste i diabetesvården och kunde komma med ny information som patienterna 
inte hade tillgång eller kände till.  

"Vill gärna hålla mig uppdaterad och lära mig mer om det senaste inom diabetesvård...patienterna 
kan så mycket idag, googlar om allt! ” (13) 

Behov av motivation och flexibilitet 

Flexibiliteten hos distriktssköterskorna visade sig vara något som påverkade arbetet med 
gruppundervisning. Många av patienterna föredrog att ha gruppundervisning under kvällstid, då de 
jobbade dagtid och hade svårt att ta ledigt från sitt arbete.  Medan distriktssköterskorna hade svårt att 
ställa upp på kvällstid av olika anledningar.  Vissa var småbarnsföräldrar och hade svårt att jobba på 
kvällarna, medan andra som hade möjlighet att ställa upp på kvällstid, inte var motiverade till att göra 
det.  

“...men några av oss har det svårt att jobba kvällstid, kanske har små barn och så... (9) 

Detta var till och med en bidragande faktor till att flera distriktssköterskor inte kunde få till gruppträffar 
för dessa patienter. Distriktsköterskor berättade att de hade påbörjat gruppundervisning, men var 
tvungna att avsluta strax efteråt på grund av för få deltagare. Patienterna ville, men kunde inte komma 
på de uppsatta tiderna för gruppträffarna, då dessa var på dagtid.   

”Många av oss vill inte stanna över och då kanske det kommer mindre patienter. Så det är sådana 
saker som är problem.” (9)  

I studiens resultat framkom att distriktssköterskor kände till och var bekanta med riktlinjerna om 
diabetesvård och gruppundervisning och var då mer motiverade att arbeta med detta. De såg syftet och 
målet med att bedriva sådan verksamhet och inte minst nyttan för patienten. 

“...enligt riktlinjerna som Socialstyrelsen går ut med det visar ju att det är bra med 
gruppundervisning... positivt både för oss som personal ...även för patienten...och att vi måste erbjuda 
det...” (6) 

Betydelsen av organisationens förutsättningar 
 
Vikten av bra samarbete bland involverad personal betonades av distriktsköterskorna. Intresserade och 
uppmuntrande chefer som såg till att det fanns både tid och utbildad personal var betydelsefulla 
aspekter att tänka på i detta arbete. 
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Fungerande teamsamverkan  
 
Teamarbete var viktig förutsättning för distriktssköterskan att bedriva gruppundervisning. Med 
teamarbete ansågs dels samarbete mellan olika professioner som ingick i diabetesteamet dels samarbete 
distriktssköterskor emellan.  
Ett diabetesteam bestod av olika vårdprofessioner, som läkare, kurator, dietist, sjukgymnast med mera. 
Dessa samarbetade med varandra kring vården av patienten med diabetes. När hela diabetesteamet 
involverades i gruppundervisningen, då brukade den bli lyckad och hålla bra kvalité. Teamet hade 
kunskap om olika aspekter på sjukdomen som medicinskt, psykologiskt, socialt och på så sätt kunde 
hjälpa patienterna med deras olika behov på bästa möjliga sätt.  
“Det behövs läkare…diabetessköterska, ”KBT”-terapeut och sjukgymnast som ger olika perspektiv på 
diabetesvården…” (1) 
Planeringen av gruppundervisningen var tidskrävande process, som distriktssköterskorna poängterade 
och samarbetet distriktssköterskor emellan var stark och avgörande aspekt för att kunna lyckas med 
gruppträffarna. Det krävdes att andra kollegor kunde ställa upp och utföra resten av arbetsuppgifterna 
på vårdcentralen. Detta för att distriktssköterskan skulle kunna gå undan och planera i lugn och ro inför 
gruppträffarna.  
I de fall där distriktssköterskan var ensam i arbetet med gruppundervisning som tex. på en liten 
vårdcentral där det fanns begränsat antal kollegor som kunde hjälpa till var möjligheten att bedriva 
gruppundervisning liten.  
”Då får man ju samarbeta med de andra på ett bra sätt, så att det finns en sköterska under tiden som 
gör det andra jobbet på vårdcentralen medan jag håller på med undervisningen…” (8) 
 
Engagerade och uppmuntrande chefer 
 
Distriktssköterskorna tyckte att ledningen hade stor betydelse i arbetet med gruppundervisning. 
Möjligheten att bedriva gruppträffar ökade om distriktssköterskorna hade ledningen med sig.  Att 
ledningen hade tydlig plan och var engagerad gällande gruppundervisningen. Chefer som uppmuntrade 
sina medarbetare till att starta gruppundervisning var också själva engagerade i vården kring 
diabetespatienten antingen i form av ansvarig läkare eller ansvarig distriktssköterska.  Detta 
underlättade deras engagemang och uppmuntrade deras roll i detta arbete. 
”Ledningen är jätteviktig för mig och mitt arbete. Jag skulle inte kunna bedriva gruppundervisningen 
om jag inte hade ledningen bakom mig, de backar ju upp mig…” (10)  
Brist på intresse och engagemang från ledningens sida sågs som ett hämmande faktor i arbetet med 
gruppundervisning. Bristande intresse från ledningens sida kunde yttra sig i form av att 
distriktsköterskorna saknade riktlinjer och tydligt plan för att kunna arbeta med gruppundervisning. 
 “… att man från mycket högre upp på vårdcentralen känner att det här ska ni, tycker jag att det är 
viktigt att ni jobbar med, så är det inte, utan det är helt och hållet upp till oss själva att göra.” (1) 
 
En resursfråga för verksamheten  
 
En aspekt som ansågs som stort hinder i arbetet med gruppundervisning var att ”tiden inte räckte till”.  
Med det menades att för lite tid var avsatt för planering och genomförande av gruppundervisning. Det 
var fråga om resurser.  
Distriktssköterskor tyckte att det övriga mottagningsarbetet blev lidande, då tid togs ifrån denna 
verksamhet för att hinna med gruppundervisning. Den individuella träffen med patienten uteblev i vissa 
fall, då distriktssköterskan fick prioritera planeringsarbetet inför gruppträffarna i stället.  
“Jag får inga resurser för det utan då får jag ta från min mottagningstid, från mina 
halvårskontroller...det gör mig lite frustrerad...” (7) 
Detta var något som distriktssköterskorna inte var nöjda med, då de menade att det var viktigt att det 
fanns både individuella uppföljningar och gruppträffar. Gruppundervisningen borde inte ersätta det 
individuella besöket för patienten utan dessa två olika former av undervisning borde komplettera 
varandra. Samtidigt som gruppundervisning ansågs vara tidskrävande process, fanns det uppfattningar 
om att det kunde vara tidsbesparande åtgärd också.  Med det menades att genom att ta bort en stor del 
av den individuella undervisningen och satsa mer på gruppundervisning skulle både tid och resurser 
kunna sparas. 
“…att man kan samla en grupp och gå igenom saker så vinner man ju mycket tid istället för att ha tio 
enskilda samtal…” (2)  
Att ha goda resurser i form av personal var viktig förutsättning för att kunna bedriva denna verksamhet. 
Möjligheterna att starta och upprätthålla en undervisning i grupp underlättades om det fanns tillräckligt  
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med personal på vårdcentralen. Då kunde distriktssköterskorna som skulle planera och genomföra 
undervisningen i grupp ägna sig åt det och känna att de hann med det.  
“Vi ser nog att vi har nu möjlighet att starta igen med gruppundervisning, då vi har blivit flera i 
personalen. Tidigare har det fattats folk... men nu är vi i kapp, så nu planerar vi för en grupp efter 
sommaren.  ” (10) 
En annan förutsättning för att kunna bedriva gruppundervisning var att ha tillgång till en bra lokal, som 
var avsedd för gruppträffar. Distriktsköterskorna som arbetade på en liten vårdcentral hade inte tillgång 
till bra lokal i samma utsträckning som de som arbetade på större vårdcentraler.  

Betydelsen av att möta patientens behov 
 
Distriktsköterskorna menade att information till patienter inför deltagande av gruppundervisning skulle 
vara mer tydlig så att inget missförstånd skedde. Undervisningen skulle anpassas efter patienternas 
förutsättningar för bästa möjliga resultat. 
 
Tydlig information till patienter  
 
I inbjudan till gruppundervisning framgick inte alltid hur många träffar det handlade om, vad som skulle 
tas upp vid varje träff och information om kostnaden. Detta gjorde att många patienter inte tackade ja 
till inbjudan eller att vissa patienter hoppade av gruppundervisningen bara efter första tillfället. Det var 
viktigt att inbjudan som skickades till patienterna, innehöll tillräckligt med information och att den var 
lätt att förstå.  
“... det står lite information på kallelsen, men patienterna kanske har inte uppfattat riktigt och kanske 
tror inte att det blir mer än en träff eller så...” (3) 
Det fanns önskan hos distriktssköterskorna om att kunna nå flera patienter som kunde delta i 
gruppundervisningen. Ju flera patienter som fick reda på att gruppundervisning var på gång, desto 
större var chansen för ökat antal deltagare i gruppträffarna. Det fanns flera olika tankar om hur detta 
skulle kunna ske.  
“... sen är det alltid svårt, ett hinder är att inte kunna nå alla. Det vill säga att informationen inte når 
flera patienter att det finns gruppundervisning… Om man ska skicka inbjudan till en grupp patienter 
eller om man ska annonsera i tidningen tex ...” (10) 
 
Anpassad undervisning efter patientens förutsättningar 
 
Flera patienter skulle kunna komma om tiden och antal träffar anpassades efter deras önskemål. När 
gruppundervisningen skedde på dagtid och när denna innefattade för många antal gruppträffar, då 
tycktes antalet patienter som deltog i gruppundervisning sjunka. Detta ansågs vara hämmande faktor, 
då förutsättningen för distriktssköterskorna att kunna få ihop en grupp patienter försvagades. 
“…Att vi anpassar oss till dem och inte tvärtom...så skulle man kunna få mera patienter till 
gruppundervisningen…att det blev för många träffar så kom inte alla heller...det rann ut i sanden...” 
(2) 
För att få patienter att fortsatta med gruppundervisning och fånga deras intresse påpekades vikten av 
att lägga upp undervisningen på lämplig nivå så att patienterna kunde ta till sig informationen. Det 
poängterades att det var viktigt att patienterna förstod vad de lärde sig under gruppträffarna. Detta 
underlättades om distriktssköterskan utgick från patienternas konkreta och verklighetsbaserade 
exempel så att de lättare kunde förstå sammanhanget och betydelsen i undervisningen. 
“…man måste hitta konkreta exempel från deras verklighet när man föreläser, så det blir intressant 
för patienterna, annars fortsätter dom inte…. man måste lägga undervisningen på rätt nivå också…så 
dom förstår” (1) 
Distriktssköterskorna visade sig, hade stött på nytt hinder i samband med patientundervisningen och 
det var att landstingsledningen hade höjt patientavgifterna. Att behöva betala full avgift vid varje 
grupptillfälle upplevdes som hämmande faktor i detta arbete, då vissa patienter helt enkelt inte hade råd 
med det.  
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Diskussion 

Metoddiskussion  
 
Vid kvalitetsgranskning av kvalitativa forskningsstudier brukar begreppet trovärdighet, tillförlitlighet, 
överförbarhet och giltighet användas enligt Polit & Beck (2016).  
Trovärdighet kan bedömas på olika sätt. Ett sätt kan vara att påvisa ”den röda tråden” igenom hela 
arbetet, att de olika delar i studien (från bakgrund till studiens resultat) svarar mot syftet (Granskär & 
Höglund-Nielsen, 2012; Polit & Beck, 2016). Under alla steg i forskningsprocessen håller sig författarna 
nära syftet för att inte komma ifrån kärnkunskapen som förmedlas i detta arbete. Resultaten i studien 
presenteras och redovisas så tydligt som möjligt genom kategorier och subkategorier som motsvarar 
studiens syfte. Varje subkategori presenterar bara en aspekt som ytterligare stärker studiens 
trovärdighet enligt Graneheim och Lundman (2004).      
I studien användes strategiskt urval för att hitta lämpliga deltagare som hade kännedom om studiens 
forskningsområde och på så sätt kunde mera utförligt berätta om sina funderingar kring det som 
studerades. Samtidigt skapades underlag i studien som kunde svara på studiens syfte med hjälp av 
denna urvalsmetod (Polit & Beck, 2016).   En av distriktsköterskorna hade ingen erfarenhet ut av 
gruppundervisning men hade ändå kunskap inom området vilket styrker giltigheten i studien. 
Deltagarnas ålder och längd på arbetslivserfarenhet skilde sig åt och de tjänstgjorde både inom privata 
och landstingsdrivna vårdcentraler. All denna variation hos deltagarna ses som fördel i studien och ökar 
studiens trovärdighet (Polit & Beck, 2016).  
Att alla deltagare i studien var kvinnor ger begränsad variation på fenomenet som studerades och kan 
ses som svaghet i studien. Samtidigt är denna könsfördelning ett faktum inom yrket som 
distriktssköterska. Annan svaghet i studien kan vara att författarna inte hade någon stor erfarenhet av 
att intervjua personer och genomföra kvalitativa studier. Samtidigt genomfördes hela 
forskningsprocessen i nära samarbete och rådgivning med handledare, som hade gedigen erfarenhet av 
denna typ av studier. Därför anses att detta inte borde påverka studiens resultat på ett negativt sätt.   
Ett moment som berör studiens tillförlitlighet är hur datainsamling och dataanalys redovisas, då 
noggrann beskrivning av hela analysarbetet fodras för att kunna stärka studiens tillförlighet (Polit & 
Beck, 2016). Datainsamlingen i studien genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 
öppna frågor som betraktades som lämplig datainsamlingsmetod. På detta sättet kunde en utförlig 
information inhämtas och syftet med studien uppnås, vilket stärker studiens trovärdighet och 
tillförlitlighet. Genom att ställa öppna frågor och anpassa frågorna efter vad som kom upp under 
intervjuns gång och även ställa följdfrågor, fick deltagarna möjlighet att fritt berätta om sina tankar om 
aspekter i arbetet med gruppundervisning inom diabetesvården. 
Att tänka på och redovisa för sin förförståelse omkring det fenomen som forskaren studerar ökar 
studiens tillförlitlighet, eftersom forskarens förförståelse om det som studeras kan påverka hela 
forskningsprocessen (Polit & Beck, 2016). Detta har tagits hänsyn till i studien genom att synliggöra 
författarnas förförståelse. Även under hela analysprocessen när resultatet tolkades och värderades, 
fördes diskussion mellan författarna om detta för att hantera förförståelsen på rätt sätt och undvika att 
resultaten färgades av det. I studien sågs förförståelse hos författarna även som resurs. Då det fanns 
befintlig kunskap hos författarna kopplad till deras profession, ökar möjligheten till att ny 
kunskapssnivå eller djupare förståelse uppnås (Lundman & Granheim, 2012). 
Transkribering av intervjuerna i studien gjordes var för sig av båda författare, men resten av 
analysprocessen gjordes gemensamt. På detta sättet minskade risken att material som svarade mot 
syftet kunde förloras. Analysprocessen gjordes enligt Graneheim och Lundman (2004). Alla steg i 
analysprocessen beskrivs utförligt som styrker studiens giltighet och tillförlighet (Polit & Beck, 2016). 
Valet av underkategorier och kategorier diskuterades med handledare och även hur de framkomna 
resultaten motsvarade studiens syfte. Tolkningen av resultaten kan anses som giltiga, då de styrks av 
antal citat som har använts löpande under resultattexten samt att författarna har tolkat och 
sammanställt resultaten gemensamt. Analysen gjordes med hjälp av manifest analysmetod som innebar 
att resultaten tolkades ytligt och inte på ett djupare nivå. Om latent analysmetod hade använts kanske 
skulle mer nyanserad kunskap uppnåtts. I studiens resultat har citat från deltagare 4, 5, 11 och 12 
uteslutits på grund av att samma information framkom som från övriga deltagare i studien.   
Överförbarhet står för möjligheten för att studiens resultat kan överföras och bli representativa för en 
bredare grupp än bara deltagarna i studien (Polit & Beck, 2016). Enligt Graneheim och Lundman (2004) 
är det läsaren som bedömer huruvida studiens resultat är överförbart till andra sammanhang och andra 
grupper.  Om det finns tydlig beskrivning av alla moment och delar i studien, kan överförbarheten 
förbättras (Graneheim & Lundman, 2004). Resultatet i denna studie kan vara överförbart till andra 
grupp patienter, där gruppundervisning har viktig roll i deras vård.  
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Resultatdiskussion 
 
Studiens huvudresultat visade att distriktssköterskornas kompetens och engagemang, organisationens 
förutsättningar och att få möta patienternas behov var tre viktiga aspekter i arbetet med 
gruppundervisning.  
Distriktssköterskorna uttryckte att de hade den medicinska kunskapen för att hålla i gruppundervisning 
för denna patientgrupp, men saknade pedagogisk utbildning. Pedagogisk kompetens underlättade för 
distriktsköterskan att lära ut och förmedla sin kunskap så att patienten förstod denna. Detta ansågs vara 
förutsättning för patientundervisning. Trots detta var det endast en distriktssköterska som hade 
pedagogisk kompetens av alla tretton deltagare i studien. I Berg, Persson, Karlsson & Friberg, (2014) 
framkommer att mycket liten andel distriktssköterskor har pedagogisk kompetens, förvärvad på 
universitetsnivå. Studien av Husdal et al, (2018) visar att endast två av fem patienter med diabetes har 
tillgång till distriktssköterska som har pedagogisk kompetens. Det faktum att de flesta av 
distriktssköterskor saknar pedagogisk kompetens anses påverka möjligheterna att starta alternativt 
bedriva gruppundervisning för denna patientgrupp. 
Pedagogisk kompetens är viktig aspekt som påverkar distriktssköterskornas färdigheter och deras 
motivation till att undervisa i grupp.  Distriktsköterskornas pedagogiska kompetens hjälper dem att 
vinna patienternas tillit och förtroende. Detta i sin tur underlättar för patienterna att ta till sig 
information och olika råd vid undervisningen och på så sätt minskas risken för komplikationer (Alazri, 
Heywood, Neal & Leese, 2007; Eriksson & Nilsson, 2008). Enligt Orem (2001) handlar det pedagogiska 
omvårdnads systemet om möjlighet för patienten att på egen hand tillfredsställa sin omvårdnad men 
behöver kunskap och handledning i det. Vad som är orsaken till att många distriktssköterskor saknar 
pedagogisk kompetens, trots att denna anses ha stark roll i patientundervisningen kan diskuteras. 
Möjliga orsaker kan vara ökade personalkostnader för arbetsgivare eller brist på engagemang från 
ledningen och personalen. 
Vidarebildning inom diabetesvård och att hålla sig uppdaterad var viktig faktor för distriktssköterskorna 
för att kunna bedriva och lyckas med patientundervisning. Patienterna var uppdaterade och pålästa och 
detta innebar att även distriktssköterskor behövde vara uppdaterad inom diabetes.  
Vikten av regelbunden fortbildning för distriktssköterskor som kan uppmuntra och stärka deras 
professionella färdigheter framträder som viktig framgångsfaktor i deras arbete med 
patientundervisning även i andra studier (Huber, Huber & Shaha, 2011). Fortbildning är stark faktor 
som påverkar distriktssköterskornas möjligheter att lyckas med undervisning i grupp. De flesta 
patienter idag kräver att föreläsaren är påläst och kommer med nya fakta som patienterna inte kan 
uppnå via egna sökningar. I studien av Ebrahim, De Villiers, & Ahmed, (2014) framkommer att faktorer 
som att uppnå bättre hälsa, undvika ytterligare behandlingar och förebygga komplikationer av sin 
diabetes ökar motivationen hos individen att genomföra egenvård. Distriktsköterskorna kan då lättare 
uppmuntra patienterna till egenvårdsåtgärder genom att förklara dessa faktorer och med hjälp av 
patienterna själva sätta upp rimliga mål. Enligt Orem (2001) kan varje individ med hjälp av sin förmåga 
fatta beslut och utföra åtgärder då det gäller egenvårdsbehov för att förbättra sin hälsa.  
Distriktssköterskorna tyckte att det var viktigt att anpassa innehållet i utbildningen efter deltagarnas 
behov och intresse samt lägga informationen på lämplig nivå för att deltagarna skulle kunna förstå och 
ta till sig denna. Detta är viktig aspekt som påverkar förutsättningarna för gruppundervisning. Om 
informationen som ges under gruppträffarna inte fångar det som patienterna är intresserade av tappar 
de intresset för dessa gruppträffar.  
Framgångsrika grupputbildningar är dessa där patienterna lyfter fram de ämnen som de vill diskutera i 
gruppen och där patienterna påverkar innehållet i utbildningen (Odgers - Jewell, Isenring, Thomas & 
Reidlinger (2017 a). Studier visar att svårigheter i patientutbildningar inom diabetesvård handlar om 
att patienterna inte är motiverade och att undervisningarna inte är anpassade till patienternas 
utbildningsnivå. (Jallinoja et al, 2007; Raajimakers et al., 2013; Wu Vivienne, Tung, Liang, Lee & Yu, 
2014). Vad kan vara orsak till sådana svårigheter och vad kan göras för att undkomma dessa hinder? 
Kan detta bero på att de flesta distriktsköterskor inte har någon pedagogisk kompetens som skulle kunna 
hjälpa dem att vinna patienterna tillit och motivation? Orem, (2001) menar att distriktsköterskornas 
huvudansvar är att förstärka individens förmåga att kunna ta hand om sig själv. 
Anpassning av tiden för gruppträffarna efter deltagarnas önskemål och förutsättningar uppfattades 
spela roll för huruvida distriktssköterskorna fick tillräcklig antal deltagare för att starta 
gruppundervisning. Detta faktum, att distriktssköterskorna hade svårt att anpassa sig för arbete på 
kvällstid påverkade möjligheterna för genomförande av grupputbildning. Detta är kanske också 
ledningsfråga, där det behövs mer engagemang för att kunna locka personal att jobba kvällstid genom 
att belöna dem lite extra och visa mer uppskattning. 
Patientavgiften för grupputbildningen var en faktor som påverkade förutsättningarna för 
gruppundervisning. Vissa patienter valde att avstå från gruppundervisning på grund av kostnaden de 
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fick betala för varje gruppträff. Gruppundervisning innefattar oftast flera träffar för deltagarna i 
gruppen. Detta i sin tur påverkar personalens möjligheter till att få tillräckligt med deltagare för att 
starta undervisning i grupp. Åtgärder kan då vidtas från landstingsnivå med exempelvis rabatterade 
patientavgifter för att kunna locka ännu fler deltagare.  
Genom att erbjuda god omvårdnad stärks patientens egenvårdskapacitet och självständighet, vilket 
leder till bättre hälsa för patienten (Orem, 2001). Landstinget bör ta hänsyn till det och erbjuda en vård 
som patienter har råd med och som bygger upp deras egenvårdsförmåga.  
Samarbete kollegor i mellan var viktig aspekt som påverkade gruppundervisningen. God samverkan 
med andra yrkesgrupper och med varandra är betydelsefull för att kunna uppleva tillfredställelse i det 
hälsofrämjande arbetet (Huber, et al. 2011). Den metabola kontrollen och egenvårdsförmågan förstärks 
hos patienter som har tillgång till gruppundervisning samt diabetesteam (Husdal et al. 2018). Patienten 
kan då lättare uppnå egenvårsbalans som är målet med Orems (2001) omvårdnadsteori. 
Det framkom att intresset från ledningens sida var inte alltid stort för att kunna starta grupputbildning 
för denna patientgrupp. Det saknades tydliga riktlinjer och det fanns inte tillräckligt med resurser. Detta 
framkommer även i andra studier där sjuksköterskorna yttrar sig om avsaknad av tid, tillgänglighet, 
finansiering och för lite praktiska träningstillfällen för personalen (Balcou-Debussche & Debussche, 
2008; Eriksson & Nilsson, 2008; Jallinoja et al., 2007; Jansink et al, 2010). 
Enligt Orem (2001) påverkar miljön individens lärande av egenvård. Om det saknas tillräckligt tid för 
patienten och det inte finns bra lokaler att befinna sig i påverkas patienten negativt av detta och kan 
känna sig missnöjd. Distriktsköterskans relation till patienten blir lidande och risken finns att patienten 
kan förlora motivationen att fortsätta.  Ledningen bör ta större ansvar och i samråd med 
distriktsköterskorna sätta upp tydliga riktlinjer, avsätta mer tid och se till att det finns bra lokaler och 
tillräckligt med personal i arbetet med gruppundervisning. 
 
 
Slutsatser  
 
Den gemensamma uppfattningen bland samtliga distriktssköterskor är att både pedagogisk utbildnings 
och löpande fortbildning inom området är nödvändig för att bedriva gruppundervisningen för denna 
patientgrupp. Likaså är det viktigt med stöd från ledningen i form av att tillsätta tid och personal. Arbetet 
med gruppundervisning bör anpassas efter patienternas förutsättningar och behov. Detta innebär att 
distriktsköterskor bör vara mer flexibla i sina arbetstider för att öka möjligheten till start av 
gruppundervisning. Ytterligare forskning är nödvändig för att utveckla metoder som skulle kunna hjälpa 
distriktssköterskor i primärvården i deras arbete med gruppundervisning av patienter med diabetes typ 
2. En sådan metod skulle kunna vara att implementera ”KBT”-terapi som skulle kunna utföras av 
distriktssköterskor. Denna metod skulle vara till nytta både för distriktsköterskorna och för patienterna 
med diabetes.   
 
Implikationer 
 
Följande områden är viktiga att ta hänsyn till och arbeta vidare med inom gruppundervisning för 
patienter med diabetes typ 2.  Att fler vårdcentraler erbjuder gruppundervisning för denna grupp 
patienter och tillsätter resurser för detta arbete. Att pedagogisk utbildning erbjuds i större utsträckning 
till distriktssköterskor som arbetar med gruppundervisning. Att hänsyn tas till patienternas 
förutsättningar och behov vid planering av gruppundervisning i syfte med att förbättra ytterligare 
vården kring patienter med diabetes.  
 
 
 
  
 
 
 
  



 

 
14 

Referenser 
 
Adolfsson, E.T., Starrin, B., Smide, B., & Wikblad, K. (2008). Type 2 diabetic patients' experiences of 
two different educational approaches – A qualitative study. International Journal of Nursing Studies, 
45(7), 986–994.  
 
Agardh, C-D., Berne, C. & Östman, J. (2009). Diabetes (4 upplagan). Stockholm: Liber ISBN 91-47-
09331-1.  
 
Alazri, M H., Heywood, P., Neal, R D., & Leese, B. (2007). UK GPs´ and practice nurses´ views of 
continuity of care for patients with type 2 diabetes. Family Practice. 24, 128-137.  

Balcou-Debussche, M. and Debussche, X. (2008) Type 2 diabetes patient education in reunion island: 
perceptions and needs of professionals in advance of the initiation of primary care management 
network. Diabetes and Metabolism, 34, 375-381. 

Bartol, T. (2012). Improving the treatment experience for patients with type 2 diabetes: Role of the nurse 
practitioner. Journal of the American Association of Nurse Practitioners, 24(1), 270-276.  
 
Berg, A-L., Persson, E., Karlsson, J., & Friberg, F. (2014). Registered nurses ‘perception of conditions 
for patient education – focusing on aspects of competence. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 
28, 523-536 
 
Boström, E., Isaksson, U., Lundman, B., Lehuluante, A., & Hörnsten, Å. (2013). Patient-centred care in 
type 2 diabetes – an altered professional role for diabetes specialist nurses. Scandinavian Journal of 
Caring Science. Dec;28(4):675-82. doi: 10.1111/scs.12092 
 
Burridge, L. H., Foster, M. M., Donald, M., Zhang, J., Russell A. W. & Jackson, C. L. (2015). Making 
sense of change: patients’ views of diabetes and GP-led integrated diabetes care. Health Expect. 19(1), 
ss. 74-86. 
 
Chen, L., Magliano, D. J., & Zimmet, P. Z. (2012). The worldwide epidemiology of type 2 diabetes 
mellitus-present and future perspectives. Nature Reviews Endocrinology, 8(4), 228-236.  
 
Cho, N.H., Shaw, J.E., Karuranga, S., Huang da Rocha Fernandes, J.D., Ohlrogge, & Malanda,B 
(2018).  
 
International Diabetes Federation (IDF), diabetes atlas: global estimates of diabetes prevalence for 2017 
and projections for 2045. Diabetes Research and Clinical Practice Apr; 138:271-281. 

Collins, M. M., Bradley, C. P., O’Sullivan, T., & Perry, I. J. (2009). Self-care coping strategies in people 
with diabetes: a qualitative exploratory study. Bio-Med Central Endokrine Disorders, 9(6), 1–9.  

Distriktssköterskeföreningen i Sverige. (2008). Kompetensbeskrivning Legitimerad Sjuksköterska 
med Specialistsjuksköterskeexamen Distriktssköterska. Stockholm: Danagårds. 
http://www.distriktsskoterska.se/ [16-12-17]  
 
Ebrahim, Z., De Villiers, A., & Ahmed, T. (2014). Factors influencing adherence to dietary guidelines: a 
qualitative study on the experience of patients with type 2 diabetes attending a clinic in Cape Town. 
Journal of Endocrinology, Metabolism & Diabetes of South Africa, 19(2), 76-84 
 
Ericson, E., & Ericson, T. (2012). Medicinska sjukdomar (4 upplagan). Studentlitteratur; Lund. 
 
Eriksson, I., & Nilsson, K. (2008). Preconditions needed for establishing a trusting relationship during 
health counselling – an interview study. Journal of Clinical Nursing. 17, 2352–2359. 
 
Funnell, M., Brown, T., Childs, B., Haas, L., Hosey, G., Jensen, B.,… Weiss, JD. (2009). National 
standards for diabetes self-management education. Diabetes Care, 35, 101-108. 
  



 

 
15 

Graue, M & Haugstved, A (2013). Lärande, undervisning och handledning. I Graue, M. & Skafjeld, A. 
(red). Diabetes-förebyggande arbete, behandling och uppföljning (sid.287–306). Studentlitteratur; 
Lund. 
 
Graneheim-Hällgren, U., & Lundman, B. (2012). Kvalitativ innehållsanalys. I M. Granskär & B. 
Höglund-Nielsen (red). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. (s.211–226). 
Studentlitteratur: Lund.  
 
Granskär, M., & Höglund-Nielsen, B. (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso- och sjukvård. 
Studentlitteratur: Lund  
 
Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concepts, procedurs, and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112.  
 
Gillett, M., Dallosso, HM., Dixon, S., Brennan, A., Carey, ME., Campbell, M.J., Heller, S., Khunti, K., 
Scinner, T, C., & Davis, M.J. (2010). Delivering the diabetes education and self-management for ongoing 
and newly diagnosed (DESMOND) program or people with newly diagnosed type 2 diabetes: cost 
effectiveness analysis. BMJ: British Medical Journal. Vol.341(7770), p.439-449. 
 
Gucciardi, E., Chan, V.W., Chuen, B. K., Fortugno, M., Horodezny, S., & Swartzack, S. (2012). Patients 
perspectives on their use of diabetes education centers in peel-halton region in Ontarion. Canadian 
Journal of Diabetes, 36: 214 – 217. 
 
Gucciardi, E. (2008) A systematic review of attrition from diabetes education services: strategies to 
improve attrition and retention research. Canadian Journal of Diabetes, 32 (1): 53 – 65 
 
Hu, F. B. (2011). Globalization of diabetes: the role of diet, lifestyle, and genes. Diabetes Care, 
34(6), 1249-1257.  
 
Herre Jorunn, H., Graue, M., Kolltveit, Hope B-C., & Gjengedal, E. (2016). Experience of knowledge and 
skills that are essential in self-managing a chronic condition – a focus group study among people with 
type 2 diabetes. Scandinavian Journal of Caring Sciences; 2016; 30; 382–390  
 
Huber, C., Huber, J., & Shaha, M. (2011). Diabetes care of dependent older adults: an exploratory study 
of nurses' perspectives. European Diabetes Nursing, 8(3), ss. 88-92. 
   
Helsingforsdeklarationen. World Medical Association. (2013). World Medical Association Declaration 
of Helsinki: Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects. JAMA, 310(20), 2191–
2194. 
 
Husdal, R., Rosenblad, A., Leksell, J., Eliasson, B., Jansson, S., Jerden, L., Stålhammar, J., Steen, L., 
Wallman, T., Svensson, A. & Adolffson, T. (2018). Resources and organisation in primary health care 
are associated with HbA1c level: A nationwide study of 230 958 people with type 2 diabetes mellitus. 
Primary Care Diabetes, 12, ss. 23-33. 
 
International Diabetes Federation. (2015). IDF-Diabetes Atlas. http://www.diabetesatlas.org/ [19-01-
29]. 
 
Ismail, K., Winkley, K., & Rabe-Hesketh, S. (2004). Systematic review and meta-analysis of randomised 
controlled trials of psychological interventions to improve glycaemic control in patients with type 2 
diabetes. Lancet. Volume 363, Issue 9421, s.1589–1597. 
 
Jallinoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A., & Patja, K. (2007). The dilemma 
of patient responsibility for lifestyle change: perceptions among primary care physicians and nurses. 
Scandinavian Journal of Primary Health Care. 25, 244-249. 
 
Jansink, R., Braspenning, J., Van der Weijden, T., Elwyn, G., & Grol, R. (2010). Primary care nurses 
struggle with lifestyle counseling in diabetes care: a qualitative analysis. BMC Family Practice, 11(41), 
1–7.  
 



 

 
16 

Jutterström, L., Hörnsten, Å., Sandström, H., Stenlund, H. & Isaksson, U. (2016). Nurse-led patient-
centered self-management support improves HbA1c in patients with type 2 diabetes - A randomized 
study. Patient Education and Counseling, 99(11), ss. 1821–1829.  
 
Johansson, K., Almerud Österberg, S., Leksell, J. & Berglund, M. (2016). Patients’ experiences of support 
for learning to live with diabetes to promote health and well-being: A lifeworld phenomenological study. 
International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. doi: 10.3402/qhw.v11.31330.  
 
Johansson, U.B., & Wredling, R. (2012) Diabetes hos vuxna. I Omvårdnad vid diabetes (K. Wikblad., 
Red.), Studentlitteratur, Lund, s. 227–235. 
 
Linmans, J. J., Rossem, Knottnerus, A. & Spigt, M. (2014). Exploring the process when developing a 
lifestyle intervention in primary care for type 2 diabetes: a longitudinal process evaluation. Public 
Health, 129, ss. 52–59.  
 
Medicinska forskningsrådet - MFR (2000). Riktlinjer för etisk vägledning av medicinsk 
humanforskning. Forskningsetisk policy och organisation i Sverige. MFR Rapport 2. 2000.  

Molstedt, S., Tribler, J., Poulsen, P.B. & Snorgaard, O. (2011). The effects and costs of a group-based 
education programme for self-management of patients with type 2 diabetes. A community-based study. 
Health Education Research. 2012 Oct;27(5):804-813. 

Nouwen, A., Ford, T., Balan, A., Twisk, J., Ruggiero, L., White, D. & Kazak, A. (2011). Longitudinal 
motivational predictors of dietary self-care and diabetes control in adults with newly diagnosed type 2 
diabetes mellitus. Health Psychology, 30(6), 771–779.  
 
NDR, Nationella diabetesregistret (2016). Årsrapport. Hämtad 2018-10-01 från:   
https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2016.pdf  
  
O’Brien, M. J., Moran, M. R., Tang, J. W., Vargas, Talen, M., Zimmermann, L. J., Ackermann, R. T. & 
Kandula, N. R. (2016). Patient perceptions about prediabetes and preferences for diabetes prevention. 
The Diabetes Educator, 42(6), ss. 667-677.  
 
Odgers - Jewell, K., Isenring, E., Thomas, R. & Reidlinger, D. (2017 a) Process evaluation of a patient-
centred, patient- directed, group-based education program for the management of type 2 diabetes 
mellitus. Nutrition & Dietetics, 74, ss. 243–252. 
Odgers-Jewell, K, Isenring, E. A, Thomas, R, & Reidlinger, D. P. (2017 b). Group participants' 
experiences of a patient-directed group-based education program for the management of type 2 diabetes 
mellitus. PLoS One, 12(5). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177688 
 
Orem, D., (2001). Nursing: Concepts of Practice (6th ed.). St. Louis: Mosby.    
 
Orem, D., Renpenning, K., & Taylor, S., (2003). Self-care theory in nursing - selected papers of 
Dorothea, Red. New York, United States of America: Maple-vail book manufacturing group. 
 
Polit, D.T. & Beck, C.T. (2016). Nursing research: generating and assessing evidence for nursing 
practice. Philadelphia: Wolters Kluver 
 
Prochaska, J. O., Redding, C. A. & Evers K. E. (2008). The Transtheoretical Model and Stages of Change. 
I Glanz, K., Rimer, B. K. & Wisvanath, K. (Red.). Health behavior and health education: Theory, 
research, and practice. San Francisco: Jossey-Bass, ss. 97-121.  
 
Raaijmakers, L., Hamers, F., Martens, M., Bagchus, C., Vries, N. & Kremers, S. (2013). Perceived 
facilitators and barriers in diabetes care: a qualitative study among health care professionals in 
Netherlands. Bio-Med Central Family Practice, doi: 10 1186/1471-2296-14-114. 
 
Socialstyrelsen. (2015). Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015. Diabetesvård. Indikatorer och 
underlag för bedömningar. Hämtad 28 maj, från 
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/19697/2015-2-6.pdf  
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712503
https://www.ndr.nu/pdfs/Arsrapport_NDR_2016.pdf
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0177688


 

 
17 

Socialstyrelsen. (2017). Nationella riktlinjer för diabetesvård. Stöd för styrning och ledning. Hämtad 18 
januari, 2018, från https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20633/2017-5- 
31.pdf. 
   
Steinsbekk, A., Rygg, LØ., Lisulo, M., Rise, M.B. & Fretheim, A. (2012). Group based diabetes self-
management education compared to routine treatment for people with type 2 diabetes mellitus. A 
systematic review with meta-analysis. Bio-Med Central Health Services Researches. doi: 10.1186/1472-
6963-12-213 
   
Tang, P.L., Yuan, W.L. & Tseng, H.F. (2005). Clinical follow-up study on diabetes patients participating 
in a health management plan. Journal of Nursing Research. Dec;13(4):253-262. 
 
Temple, B. & Epp, D. (2009) Evaluation of a diabetes education program’s nonattenders: the program 
response. Canadian Journal of Diabetes, 33 (4): 375 – 380. 
 
Wu Vivienne, S., Tung, H.H., Liang, S.Y., Lee, M.C. & Yu, N.C. (2014). Differences in the perceptions of 
self-care, health education barriers and educational needs between diabetes patient and nurses. 
Contemporary Nurse. 46, (2), 187–196.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
18 

Bilagor 
 
Bilaga 1  
 
Till Verksamhetschef/Vårdenhetschef inom primärvården.  
 
Bakgrund 
 
Forskning visar på flera hälsovinster för patienter med diabetes typ 2 som får utbildning i grupp i 
jämförelse med traditionell individuell utbildning hos 
distriktssköterska/diabetessköterska. Gruppundervisning jämförs som en åtgärd som kan ha lika stor 
effekt på den metabola kontrollen hos patienten som läkemedelsbehandlingen enligt 
forskningsresultat och därför borde vårdgivare erbjuda patientundervisning i grupp i större 
utsträckning än vad det görs idag, enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes.  
Denna studie kan bidra till fördjupad kunskap inom gruppundervisning och skulle kunna ge 
viktigt redskap för distriktssköterskor ute i landet för att komma i gång och även utveckla 
undervisning i grupp för denna patientgrupp.  
 
Syfte  
 
Studiens syfte är att beskriva distriktsköterskornas aspekter av att bedriva gruppundervisning för 
patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. 
 
Tillfrågan om deltagande  
 
Härmed vill vi be Er att få komma till er verksamhet och genomföra intervjuer med diabetessköterskor. 
Varje intervju beräknas ta 30–45 minuter.  
 
Hantering av data  
 
Intervjun kommer att spelas in i mobiltelefon, skrivas ut och med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 
användas till magisterarbete inom omvårdnad vid Hälsohögskolan i Jönköping. Citat kommer att 
användas i studiens resultat för att förtydliga texten, men inga personuppgifter kommer att användas i 
analysprocessen och resultatet.  Studiens kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift. Alla 
personuppgifter kommer att hanteras konfidentiell och inga obehöriga får ta del av dem. 
 
Kontakt  
Vi skulle vilja komma i kontakt med er om några dagar för att erhålla tillstånd att genomföra intervjuer 
vid er verksamhet. 
 
Handledare för studien  
Berit Munck, universitetsadjunkt på Hälsohögskolan i Jönköping. 
Mailadress: berit.munck@ju.se 
 
Ytterligare information och svar på frågor om studien ges av:  
Biljana Ouda , Mailadress; biljana.ouda@ju.se , Tel; 073-6313944 
Sofia Alavi, Mailadress; alavi.sofia@hotmail.com , Tel; 073-6972938 
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Bilaga 2  
Informationsbrev till informanter 
  
Till dig som arbetar som distriktssköterska och undervisar patienter med diabetes typ 2 
 
Bakgrund 
 
Forskning visar på flera hälsovinster för patienter med diabetes typ 2 som får utbildning i grupp i 
jämförelse med traditionell individuell utbildning hos 
distriktssköterska/diabetessköterska. Gruppundervisning jämförs som en åtgärd som kan ha lika stor 
effekt på den metabola kontrollen hos patienten som läkemedelsbehandlingen enligt 
forskningsresultat och därför borde vårdgivare erbjuda patientundervisning i grupp i större 
utsträckning än vad det görs idag, enligt socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetes.  
Denna studie kan bidra till fördjupad kunskap inom gruppundervisning och skulle kunna ge 
viktigt redskap för distriktssköterskor ute i landet för att komma i gång och även utveckla 
undervisning i grupp för denna patientgrupp.  
 
Syfte  
 
Studiens syfte är att beskriva distriktsköterskornas aspekter av att bedriva gruppundervisning för 
patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. 
 
Tillfrågan om deltagande  
 
Du tillfrågas härmed att delta i denna studie och inbjuds till en intervju. Plats och tid för intervju 
kommer att bestämmas tillsammans med dig. Intervjun kommer att spelas in och beräknas ta ca. 35–
45 min. Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan i studien.   
 
Hantering av data  
 
Intervjutexten kommer att skrivas ordagrant för att sedan bearbetas med hjälp av kvalitativ 
innehållsanalys. Citat kommer att användas i studiens resultat för att förtydliga texten, men inga 
personuppgifter kommer att användas i analysprocessen och resultat. Dina personuppgifter kommer att 
hanteras konfidentiell och inga obehöriga får ta del av dem.  
Denna intervju kommer att användas till Magisterarbete inom omvårdnad vid Hälsohögskolan, 
Jönköping University.  
Studiens resultat kan komma att publiceras i vetenskaplig tidskrift.  
 
Handledare för studien: 
Berit Munck, berit.munck@ju.se– HHJ, Jönköpings University 
 
Ytterligare information och svar på frågor ges av:  
 Biljana Ouda – biljana.ouda@ju.se 
Sofia Alavi - alavi.sofia@hotmail.com 
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Bilaga 3 
                                                                                                              
Intervjufrågor 
 
1.Vilken kunskap och erfarenhet har du av gruppundervisning för denna patientgrupp? 
 
2. Ser du några fördelar respektive nackdelar för undervisning i grupp i jämförelse med individuell 
undervisning? 
 
3.Vilka möjligheter ser du för att kunna starta en sådan utbildning? 
 
4. Vilka hinder ser du för att kunna starta en sådan utbildning? 
 
5.Vilken kompetens behöver du för att kunna hålla i gruppundervisning för denna patientgrupp? 
 
6..Vilket stöd får du ut av ledningen i detta arbete?  
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