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Sammanfattning 

Bakgrund: Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som allt fler personer världen över drabbas av. 
Studier har visat ett nära samband mellan livsstil och diabetes typ 2. Genom att ha en bra 
egenvårdsbehandling minskar personen med diabetes risken för senkomplikationer. Här har 
diabetessköterskan ett viktigt ansvar att arbeta både hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande genom 
vägledning i egenvård. 
Syfte: Syftet med studien var att beskriva diabetessköterskans erfarenheter av att vägleda personer med 
diabetes i egenvård. 
Metod: Mellan januari och mars 2016 genomfördes 16 stycken semistrukturerade intervjuer med 
diabetessköterskor inom primärvården. Intervjuerna transkriberades och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys baserad på Elo och Kyngäs. Kategorier och underkategorier skapades sedan.  
Resultat: Innehållsanalysen har resulterat i tre kategorier; Grunden för engagemang, 
Kunskapsöverföring och Organisatoriska faktorer. Under respektive kategori finns 2-4 
underkategorier. I resultatet kunde fyra huvudfynd ses vilka var; Diabetessköterskans möjlighet att 
skapa delaktighet, kunskapen hos både diabetessköterskan och personen med diabetes, 
grupputbildningarnas hälsofrämjande inverkan och teamets inverkan på vägledningen. 
Slutsats: Resultatet belyser vikten av att vägledningen bygger på kunskap och leder till ett ökat 
engagemang hos personen med diabetes. En väl fungerande kommunikation är avgörande för att nå de 
gemensamma målen samt att det finns ett fungerande team runt personen med diabetes som 
tillsammans arbetar mot samma mål.  
 

Nyckelord: Diabetes Mellitus, Omvårdnad, Hälsoprevention, Livsstil, Orems egenvårdsteori 
  



 

 

Summary 

Title: Diabetes nurse’s experiences of guidance in self-care. A qualitative study within primary care. 
Background: Diabetes mellitus is a chronic disease which affects more and more people around the 
world. Studies have shown a close relationship between lifestyle and diabetes type 2 and the importance 
of having a good self-care treatment to reduce the risk of complications. The diabetes nurse has an 
important responsibility to work with both health promotion and disease prevention through guidance 
in self-care. 
Purpose: The purpose of the study was to describe the diabetes nurse’s experiences of guiding people 
with diabetes in self-care. 
Method: 16 semi-structured interviews was performed during January – March 2016 with diabetes 
nurses who worked in primary care. The interviews were transcribed and analyzed using a qualitative 
content analysis.  
Result: The content analysis resulted in three categories; the ground for commitment, Knowledge 
transfer and Organizational conditions. The four main results in the study was: The diabetes nurse’s 
possibilities to create participation, knowledge that both the diabetes nurse and the person possessed,  
group educations health promoting impacts and the team’s impact on guidance. 
Conclusion: The result highlights that guidance in self-care should be built on knowledge and lead to 
a higher level of engagement. A well-functioning communication is crucial to achieve common goals and 
that the team around the person with diabetes is working together towards the same goal. 
 
Keywords: Diabetes Mellitus, Nursing, Health prevention, Lifestyle, Orem’s self-care deficit nursing 
theory  
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Inledning 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som finns hos personer runtom i hela världen. Under 2015 
uppskattades att ca 415 miljoner människor levde med diabetes och siffran beräknas stiga till 642 
miljoner fram till år 2040 (International Diabetes Federation, 2015). Bara i Sverige finns det ca 408 000 
personer med läkemedelsbehandlad diabetes varav ca 90 % har diagnosen Diabetes mellitus typ-2 och 
följs via primärvården (Socialstyrelsen, 2015a).  Uppskattningsvis kostar diabetesvården det svenska 
samhället ca 14 miljarder kronor varje år (Ringborg, Martinell, Stålhammar, Yin & Lindgren, 2008). 
Förekomsten av senkomplikationer är den faktor som påverkar kostnaden allra mest, jämfört med 
kostnaden för det förebyggande arbetet som krävs för att kontrollera sjukdomen diabetes (Henriksson 
et al., 2000). Ett nära samband mellan diabetes och livsstil har framkommit genom forskning. Detta 
innebär att sjukdomen inte enbart kan behandlas med hjälp av traditionell medicinering utan kräver 
också egenvårdsåtgärder (Chao et al., 2014). Genom diabetessköterskans hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete i form av vägledning i egenvård kan personen med diabetes uppnå en god 
egenvårdsbehandling och därmed minska risken för senkomplikationer längre fram i livet. Personen 
kan på så vis få ett ökat välbefinnande, och i längden ger detta samhället minskade kostnader för 
diabetesvården (Henriksson et al., 2000). Det finns kunskap och forskning om vad som behöver göras 
av personer med diabetes i form av egenvård och vad detta har för effekt på sjukdomen (Bergmann, 
Gyntelberg, & Faber, 2014; Gress, Nieto, Shahar, Wofford & Brancati, 2000; Hu et al., 2001). Det finns 
även studier kring hur vägledning och utbildning påverkar kunskapsnivån hos personen med diabetes 
och hur detta ger möjlighet till en förbättrad egenvård och sjukdomshantering (Cooper, Booth & Gill, 
2003; Chao et al., 2014; Kent et al., 2013). Däremot saknas det kunskap om diabetessköterskans egna 
erfarenheter av att vägleda personer med diabetes i egenvård. Resultatet från denna studie kan leda till 
en ökad medvetenhet och belysa vilka erfarenheter som diabetessköterskorna har av att vägleda 
personer med diabetes. I förlängningen kan detta leda till förbättrat hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete för personer med diabetes. 

Bakgrund 

Hälsa och omvårdnad 

Socialstyrelsen (2009) baserar sin definition av hälsa på den definition som WHO beskriver som ett 
tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, och inte enbart frånvaro av sjukdom eller skada. 
Hälsan kan därmed beskrivas med betoning på en eller flera av följande komponenter; fysiskt 
välbefinnande, psykiskt välbefinnande, socialt välbefinnande samt frånvaro av sjukdom eller skada. 
Utifrån definitionen kan hälsobegreppet ses från två dimensioner nämligen professionellt bedömd 
dimension och självskattad dimension där den senare relaterar till den egna förmågan (Socialstyrelsen, 
2009). Flertalet länder har tillsammans inom WHO tagit fram ett policyramverk för att gemensamt 
arbeta mot en bättre folkhälsa och ett ökat välbefinnande (Folkhälsomyndigheten, 2015). Det 
framkommer att en god hälsa är avgörande för både den ekonomiska och sociala utvecklingen, vilket 
innebär att om människan har kontroll över sin egen hälsa kan samhället i stort stärkas. Arbetet sker 
utifrån värdegrunden att försöka uppnå bästa möjliga hälsa för människan. För att uppnå målet 
fokuseras det på områden som främjar resurser för ett ökat välbefinnande, social delaktighet samt 
områden som bygger upp resurser som skyddar och främjar hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2015). Målet 
med hälso- och sjukvården är att uppnå en god hälsa där vård på lika villkor ges (SFS 1982:763). Hälso- 
och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) beskriver även att för att uppnå de målen måste vården bedrivas så 
att patientens trygghet, integritet, behov av kontinuitet och säkerhet i vården tillgodoses. Genom att 
förstå den specifika omvårdnad som finns representerad inom hälso- och sjukvården framhäver Orem 
(2001) att sjuksköterskan också kan förstå att i professionen ingår ett ansvar att arbeta och utvecklas 
inom både de praktiska och teoretiska delarna av omvårdnaden. 

Diabetes 

Diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som representerar en grupp av metabola sjukdomar som i sin 
tur karakteriseras av kronisk hyperglykemi. Hyperglykemin orsakas av brister i insulinutsöndringen, 
insulineffekten eller en kombination av dessa två. Insulin är ett hormon som reglerar 
blodsockernivåerna i kroppen (Socialstyrelsen, 2015b).   
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De vanligaste diabetestyperna 

Det finns flera typer av diabetes. De vanligaste är diabetes typ 1 och typ 2 (Socialstyrelsen, 2015b). 
Diabetes typ 1 karaktäriseras av en mer eller mindre uttalad insulinbrist. De insulinproducerande 
betacellerna har blivit förstörda vilket leder till en bristfällig insulinproduktion. Denna typ av diabetes 
debuterar ofta hastigt och i tidig ålder med symtom som extrema urinmängder, kraftig törst, 
hungerkänsla, viktnedgång och trötthet. För att patienter med diabetes typ 1 ska överleva krävs 
behandling i form av injektioner med insulin (International Diabetes Federation, 2015; Socialstyrelsen, 
2015b).  
Diabetes typ 2 uppkommer till följd av både bristande insulinproduktion och nedsatt perifer känslighet 
för insulinets verkan. Detta leder till ett nedsatt och otillräckligt insulinsvar efter att personen ätit en 
måltid, vilket i sin tur leder till hyperglykemi (Socialstyrelsen, 2015b).  
Utöver ålder, ärftlighet och graviditet finns det studier som visar på att bukfetma, övervikt, inaktivitet, 
stress och tobaksbruk ökar risken för att utveckla diabetes typ 2. Denna risk kan minskas genom att 
patienten förändrar sin livsstil (Bergmann et al., 2014; Gress et al., 2000; Hu et al., 2001). Diabetes typ 
2 utvecklas oftast under lång tid och symtomen liknar de symtom som ses vid diabetes typ 1 men är 
oftast inte lika kraftfulla. Diagnosen ställs oftast i högre ålder, dock har det blir allt vanligare hos yngre 
individer. Behandling vid diabetes typ 2 är framför allt livsstilsförändringar (Brekke, Jansson, Mansson 
& Lenner, 2003; Kriska, 2003). Detta innebär att personer med diabetes behöver öka sin fysiska 
aktivitet, sträva efter en god kosthållning, minska sitt tobaksbruk och undvika för hög stressnivå 
(Bergmann et al., 2014; Gress et al., 2000; Hu et al., 2001). Vid typ 2 diabetes används per orala 
antidiabetikum. Kan personen trots detta inte kontrollera sitt blodsocker kan även injektioner med 
insulin ges (Socialstyrelsen, 2015b). 

Komplikationer vid diabetes  

Vid högt blodsocker under en längre tid uppkommer komplikationer på kroppens olika organ så kallade 
senkomplikationer. Kronisk hyperglykemi är den största riskfaktorn för diabetesrelaterade 
komplikationer vid både diabetes typ 1 och 2 (Smith-Palmer, Brädle, Trevisan, Orsini-Fedirici & 
Valentin, 2014) men även faktorer som högt blodtryck och förhöjda kolesterolnivåer bör kontrolleras 
regelbundet hos dessa personer (International Diabetes Federation, 2015). Bland de vanligaste 
senkomplikationerna hör hjärt- och kärlsjukdomar, neuropati, nefropati, nedsatt syn och svårläkta sår 
(Feldman & Callaghan, 2013; Morrish, Wang, Stevens, Fuller & Keen, 2001). Risken att dö i någon form 
av hjärt- och kärlsjukdom ökar med cirka 50 % för de personer som har diabetes (Morrish et al., 2001). 
Vid diabetes typ-2 har det visat sig att det metabola syndromet med faktorer såsom hypertoni, 
hypertriglyceridemi, dyslipidemi och fetma är essentiella underliggande faktorer för utvecklandet av 
neuropati. Den systemiska inflammationen som leder till hypertoni kan även resultera i nervischemi och 
på så vis även till nervskador. Neuropati leder till ökad risk för sår och infektioner då personens känsel 
försämras i det drabbade området (Feldman & Callaghan, 2013). Diabetesnefropati är den främsta 
orsaken till njursjukdomar i västvärlden och behandlas genom ett kontrollerat blodsocker samt 
reducering av ett eventuellt högt blodtryck.  
Många av de senkomplikationer som sjukdomen diabetes medför kan minimeras och personen får 
omfattande hälsoundersökningar innehållande synundersökning, fotundersökning, screening för 
mikroalbuminuri, blodtryckskontroll och blodsockerkontroll (Russel, 2006). Med adekvat medicinsk 
behandling, god omvårdnad och uppstart av förebyggande åtgärder kan dessa senkomplikationer näst 
intill förhindras. Sjukvårdens insatser och personens egen förmåga till egenvård är absolut avgörande 
för hälsoutvecklingen hos en person med diabetes (Socialstyrelsen, 2015b). 

Dorothea Orems egenvårdsteori 

Orem (2001) anser att egenvård är en praktiskt genomförd respons på ett upplevt behov av att vårda sig 
själv. Egenvården blir därmed en mänsklig reglering av funktioner som en person är i behov av att utföra 
för egen del eller få stöd att utföra. Därmed menas att egenvården måste läras och medvetet utföras 
kontinuerligt utifrån de behov som personen har under olika perioder i sitt liv.  Egenvården blir därmed 
det praktiska moment som personen tar initiativ till och genomför för sin egen del för att upprätthålla 
liv, hälsa, välbefinnande, utveckling och integritet. Tre olika sorters egenvårdsbehov har identifierats av 
Orem (2001); universella, utvecklande och hälsoavvikande. De universella behoven är de som är 
genomgående hos de flesta människor såsom syre, vatten och mat. Dessa kan även vara anpassade 
utifrån ålder och utvecklingsfas beroende på var i livet personen befinner sig. De utvecklande behoven 
associeras med den mänskliga utvecklingen och saker som sker under vissa delar av livscykeln såsom 
graviditet. De hälsoavvikande egenvårdsbehoven innefattar genetiska och funktionella defekter och 
deras effekter på personen. När dessa tre sorter av egenvårdsbehov möts på ett effektivt sätt uppstår 
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normala funktioner och strukturer samtidigt som förebyggandet av skador och sjukdomar sker. Detta 
ger uttryck för ett generellt välmående hos personen. För att uppnå detta behöver dock personen vara 
medveten om vilka behov som finns för att de ska kunna fungera som mål för egenvården. Vilket kräver 
att personen har en acceptans kring behovet av omvårdnad eller att personen är villig att gå med på den 
omvårdnad som erbjuds. Egenvården kan därmed ses som ett aktiveringssystem. Det är oftast den 
legitimerade vårdpersonalens roll att identifiera, formulera och ge uttryck för behoven och att bemöta 
dem i samarbete med personen (Orem, 2001).  

Egenvård 

Socialstyrelsen (2015b) beskriver i sina riktlinjer för diabetesvården att de omvårdnadsåtgärder som ska 
finnas vid diabetes ska omfatta stöd, råd, undervisning och vägledning till personer med diabetes så att 
denne får möjlighet att vara delaktig i vården och fatta välgrundade egenvårdsbeslut. 
Patientutbildningar och vägledning i egenvård har en central roll inom diabetesvården (Socialstyrelsen, 
2015a). Det har visat sig ha stor betydelse för egenvårdsutförandet och sjukdomshanteringen om 
vägledningen stärker personens kunskap och möjligheter till förändringar i beteende och livsstil skapas 
(Chao et al., 2014; Kneck, Fagerberg, Eriksson & Lundman, 2014). Genom att anpassa 
patientutbildningen i egenvård så att deltagarnas övriga liv tas med i beräkningarna kan risken att 
deltagarna upplever svårigheter såsom förlorad arbetstid och minskad fritid med familjen minska samt 
att antalet som deltar vid utbildningstillfället ökar (Schwennesen, Henriksen & Willaing, 2016). Phillips 
(2016) beskriver att en engagerad och motiverad hälso- och sjukvårdspersonal gör stor skillnad när det 
kommer till att sätta och uppnå individuella mål inom egenvården för personer med diabetes. Kneck et 
al. (2014) beskriver hur individens egna möjligheter till ett varaktigt lärande stärks om personen med 
diabetes blir delaktig i vården.  Diabetesförbundet (2013) lägger fram att grunden för egenvård inom 
diabetesvården handlar om att personen själv vet vad sjukdomen diabetes innebär, kunna utföra 
blodsockerkontroller, ge sig själv insulin samt ha kunskap om den inverkan som kost och motion har på 
blodsockret. En god kontroll över blodsockret är den enskilt viktigaste delen för att undvika både akuta 
och kroniska komplikationer (Diabetesförbundet, 2013).  

Det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet 

I kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor beskrivs att distriktssköterskan verkar inom både 
kommunen, landstinget och den privata sektorn (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). En av 
verksamheterna som distriktssköterskan ansvarar för är specialistmottagningen. På en 
specialistmottagning behöver distriktssköterskan vid varje enskilt möte använda sig av olika teoretiska 
och pedagogiska kunskaper men även de kliniska erfarenheter och färdigheter som de besitter. Dessa 
kunskaper ligger till grund för det mångprofessionella arbetet där distriktssköterskan fungerar som 
sakkunnig konsult och rådgivare inom sitt specialområde, både internt och externt (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2008). Distriktssköterskan eller sjuksköterskan med diabetesutbildning är en av 
flera medlemmar i diabetesteamet som utöver diabetessköterskan oftast består av personen med 
diabetes, läkare, dietist, sjukgymnast och fotterapeut. Teamarbetet innebär att med sina specifika 
kunskaper ingå i ett samarbete där alla har ett gemensamt mål. Det har visat sig att personer med 
diabetes som följs på mottagningar där det finns organiserade multiprofessionella diabetesteam 
förbättrade sin metabola kontroll signifikant (Graber, Elasy, Quinn, Wolff & Brown, 2002). 
Patientutbildningar i egenvård är en central del i diabetesvården och diabetessköterskan förväntas ha 
en viktig roll i arbetet som görs för att personer med diabetes skall få den kunskap och den trygghet som 
behövs kring sin behandling för att själv kunna nå sina behandlingsmål. I utbildningarna ingår 
vägledning i egenvård, medicinerings- och behandlingsstrategier, livsstilsgenomgång, information om 
vilka senkomplikationer som finns samt hur dessa kan yttra sig. Även utprovning av hjälpmedel för 
egenmätning av blodsockervärden och insulininjektioner är en viktig del i utbildningarna. 
Undersökning av fötter ska göras en gång per år samt att remiss för ögonkontroll skrivs på alla 
nydebuterade diabetiker (Socialstyrelsen, 2015b). 
Under mottagningsbesöket upprättas en omvårdnadsplan utifrån den helhetsbedömning som görs. 
Helhetsbedömningen ska vara baserad på personens hälsohistoria, livssituation och de provsvar som 
finns. För att få en väl fungerande vårdplan behöver hänsyn tas till vilka hälsoresurser som finns och i 
vilket hälsotillstånd personen befinner sig i. Det viktigaste i utformandet av vårdplanen är personens 
egna prioriteringar och skäl till varför en förändring ska ske, därför rekommenderas tillämpning av 
motiverande samtal eller empowerment (Rollnick, Willan & Butler, 2009). Empowerment definieras 
som en process snarare än en statisk faktor (Fulton, 1997; Hokanson Hawks, 1992) och som fokuserar 
mer på lösningarna än problemen (Gibson, 1991). Empowermentbaserad omvårdnad innebär att 
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diabetessköterskan är experten på sjukdomen diabetes men att personen är experten på att leva med 
sjukdomen diabetes. Detta innebär att vårdpersonalen måste vara lyhörd för vad personen själv tycker 
är viktigt att lära sig. Bidrag kan ske genom information, stöd och vägledning men motivationen måste 
personen med diabetes skapa själv (Piette, Weinberger & McPhee, 2000) genom att ta emot det ökade 
ansvaret och godta beteenden som uppmuntrar till empowerment (Hokanson Hawks, 1992). Syftet med 
motiverande samtal är att främja förändringar i beteenden och motivationen. Vanligtvis används 
motiverande samtal vid rådgivning och behandling av livsstilsrelaterade problem där en förändring i 
beteendet vill uppnås. Genom att aktivt lyssna och hjälpa personen att själv formulera problemet och 
argumentera för varför en förändring är nödvändig kan personens motivation till förändring stärkas 
(Socialstyrelsen, u.å.). Det gäller att överföra tillräckligt med kunskap till personen med diabetes så att 
denne tillsammans med sina egna erfarenheter kan behärska och kontrollera sin egen sjukdom både i 
vardagen och i svårare situationer (Wikblad, Leksell & Smide, 2004). Diabetessköterskans uppgift är att 
identifiera personens specifika behov av utbildning samt sådant som kan tänkas påverka personens 
attityd i positiv riktning. Detta för att förstå vilka förutsättningar som varje enskild person har för att 
själv klara av sin diabetesvård (Kneck et al., 2014; Wikblad, Leksell & Smide, 2004). Kneck et al. (2014) 
beskriver även att den individanpassade diabetesvården gör att personens behov tas mer i beaktande 
vid överförandet av information och att det därmed skapas en större möjlighet för personen att uppnå 
välmående för personen med diabetes. Arbetsmoment såsom att stärka personens egna resurser samt 
vägleda och ge stöd till personer med diabetes för att de ska kunna leva ett bra liv trots sin sjukdom 
framhålls också i kompetensbeskrivningen för diabetessköterskor (Svensk sjuksköterskeförening, 
2013).  
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Syfte 

Syftet med studien var att beskriva diabetessköterskans erfarenheter av att vägleda personer med 
diabetes i egenvård. 

Metod 

Design 

Då målet var att söka en djupare beskrivning kring den mänskliga erfarenheten kring ämnet 
diabetessköterskans erfarenheter av att vägleda personer med diabetes i egenvård var en kvalitativ 
design med intervjuer och induktiv ansats lämpligast för studien. Enligt Polit och Beck (2012) är det en 
viktig del i planeringen inför en studie att identifiera de personliga erfarenheterna och förförståelsen 
som finns kring ämnet. En total särskiljning mellan förförståelsen och ämnet är inte möjlig. Författarna 
behöver därmed vara medvetna om den inverkan som förförståelsen och den personliga erfarenheten 
har på datainsamlingsprocessen och i förlängningen då även på resultatet och aktivt reflektera kring 
detta under studiens gång (Polit & Beck, 2012). Reflektion kring den egna förförståelsen och tidigare 
erfarenheter av ämnet har skett för att försöka förstå vilken inverkan den eventuellt kan ha på resultatet. 

Urval och datainsamling 

Urvalet av deltagare har gjorts med hänsyn till syftet. Detta för att uppnå ett så trovärdigt resultat som  
möjligt. För att få kunskap om det specifika syftet som studien innefattar har ett lämplighetsurval med 
inklusionskriterier använts (Polit & Beck, 2012). Inklusionskriterierna som användes var att deltagaren 
skulle vara distriktssköterska eller sjuksköterska, de skulle arbeta på en regionstyrd eller privat 
vårdcentral, arbeta på diabetesmottagning med eget patientansvar samt inneha högskolepoäng i 
diabetesvård. Distriktssköterskorna och sjuksköterskorna med diabetesutbildning har valts att 
hädanefter benämnas som diabetessköterskor i studien. Polit och Beck (2012) uppger att storleken på 
urvalet i en kvalitativ studie bör motsvara behovet av information och att detta gör det svårt att ge 
generella direktiv kring antalet deltagare. Till denna studie eftersträvades 15-20 intervjuer. Kontakt togs 
genom e-post samt brev till respektive vårdcentrals verksamhetschef (se Bilaga I) för godkännande av 
genomförandet av studien inom deras verksamhet. Den vidare kontakten med diabetessköterskorna 
togs antingen av författarna eller förmedlades av verksamhetscheferna (se Bilaga II). 
Diabetessköterskorna återkopplade sedan via e-post eller telefonkontakt med svar om deltagande eller 
inte. Vid möjlighet till deltagande kom diabetessköterskorna själva med förslag på plats och tid som 
passade dem för genomförandet av intervjun. Datainsamlingen genomfördes inom två regioner i södra 
Sverige mellan januari och mars 2016. Totalt valde 16 diabetessköterskor att delta i studien (se tabell 1). 
Semistrukturerade öppna frågor användes då Polit och Beck (2012) uppger att det ger störst möjlighet 
att deltagarna då på ett friare sätt svarar mot syftet. En intervjuguide (se Bilaga III) arbetades fram med 
frågor och stödord för att ge möjlighet till att strukturera intervjun så att det väsentligaste inom området 
berördes. Deltagarna informerades både i den skriftliga informationen och muntligen om studiens syfte 
samt att intervjun skulle spelas in och att det inspelade materialet skulle komma att förvaras på ett säkert 
ställe. Diabetessköterskorna gav informerat samtycke till att delta i studien. En pilotintervju 
genomfördes som medförde att intervjufrågorna omformulerades så att fokus kom att riktas mer mot 
diabetessköterskans egna erfarenheter för att svara tydligare mot syftet. Pilotintervju valdes att tas med 
i resultatet då delar av intervjun svarade mot studiens syfte. Intervjuerna genomfördes under 15-30 
minuter, dagtid i ett avskilt rum på diabetessköterskans arbetsplats. En av intervjuerna gjordes via 
telefon. Ansvariga för genomförandet av intervjuerna var båda författarna. Deltagarna erbjöds 
möjligheten att ta del av den färdiga studien, vilket alla tackade ja till. 
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Tabell 1. Översikt av deltagare i studien 

Ålder Antal 

20-35 2 

36-50 9 

51-65 5 

Kön 

Kvinna 16 

Man 0 

Utbildningsnivå 

Sjuksköterska med diabetesutbildning 4 

Distriktssköterska med diabetesutbildning 12 

Erfarenhet (antal år) som diabetessköterska 

0-5 år 4 

6-10 år 8 

11-15 år 1 

16-20 år 2 

>20 år 1 

Dataanalys 

Dataanalysen startade med att en transkribering genomfördes av de inspelade intervjuerna där 
innehållet redovisades ordagrant. Intervjuaren beskrevs med ”I” medan deltagaren beskrevs med ”D”. 
Efter transkriberingen av intervjuerna genomfördes en innehållsanalys som baserades på Elo och 
Kyngäs (2008), vilka beskriver att innehållsanalys är en vanligt förekommande modell inom 
omvårdnadsforskningen. I denna studie användes termen kategorier då syftet var att belysa 
diabetessköterskans erfarenheter av att vägleda personer med diabetes i egenvård.  
Innehållsanalysen utifrån Elo och Kyngäs (2008) delas in i tre faser; förberedelsefasen, 
organiseringsfasen och rapporteringsfasen där huvudmålet med analysen till största del handlar om att 
dela in den större mängden data till mindre kategorier. Under förberedelsefasen samlades materialet in 
och lästes noggrant igenom för att få en övergripande inblick i materialet. Under organiseringsfasen 
genomfördes öppen kodning, gruppering och kategorisering. Där innehållskaraktäristiska meningarna 
i datamaterialet samlades ihop utifrån färgkodning för att skapa en tydligare översikt av materialet. 
Anteckningar och underkategorier som beskriver innehållet skapades i marginalen av datamaterialet 
under kodningen. Dessa sammanställdes sedan med ett öppet sinne. Denna process med indelningen i 
kategorier och underkategorier genomfördes så länge det var möjligt att gruppera materialet, vilket 
stärks av Elo och Kyngäs (2008). 
Rapporteringsfasen nåddes därefter och här framställdes resultatet i form av tre kategorier; Grunden 
för engagemang, Kunskapsöverföring och Organisatoriska faktorer. Kategorin Grunden för 
engagemang fick underkategorier i form av motivation, delaktighet och kommunikation.  Kategorin 
Kunskapsöverföring fick underkategorier såsom: Teori och praktik, kontinuitet i mötet, individuell 
vård och grupputbildningar. Kategorin Organisatoriska faktorer fick underkategorierna: 
Arbetsmiljön och teamarbetet. Exempel på analyssteg som genomfördes ses i tabell 2. 
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Tabell 2. Exempel på analyssteg   

Öppen kodning- 

Innehållskaraktäristiska meningar 

Gruppering - 

Färgkodning 

Kategorisering- 

underkategorier 

Abstraktion - 

Kategorier 

”Det är svårt med motivationen på 

så sätt att man inte har några 

symtom…” 

Rosa – motivering att 

förändra 

 

Motivation 

 

”Innan man kommer med en massa 

råd och försöka inte prata så 

mycket själv utan liksom försöka få 

patienten att komma med egna… 

egna förslag på förändringar” 

Blå – personens 

ansvar och 

delaktighet 

 

 

 

 

Delaktighet 

 

 

 

 

Grunden för 

engagemang 

”Kan dem liksom, ehm… sätta ord 

på att de småäter eller att de 

syndar här eller som de säger ”jag 

äter kakor där”. Då har jag också 

lättare att förklara varför 

situationen är som den är.” 

Gul – hur tänker 

diabetessköterskan 

kring individen 

 

 

 

 

 

Kommunikation 

 

Etiska överväganden 

Då det primära syftet med de flesta studier är att frambringa ny kunskap gäller det att genom hela 
studien ha ett etiskt resonemang med fokus på säkerhet, effektivitet, mottaglighet och kvalitet där målet 
med studien inte får gå före deltagarens säkerhet och rättigheter (World Medical Association, 2013). 
Under studiens gång var det viktigt att deltagarnas hälsa, värdighet, konfidentialitet och möjlighet att 
närsomhelst avsluta sitt deltagande upprätthölls genom ett kontinuerligt etiskt resonemang. Samtycke 
till deltagande i studien samlades in via e-post samt muntligt via telefon. Cirka hälften av deltagarna fick 
information via sin verksamhetschef och kunde då anonymt överväga om de önskade delta eller inte. 
Den resterande hälften fick informationsmail utskickat till sig efter att verksamhetschefen godkänt 
möjligheten att ta vidare kontakt med diabetessköterskan. Valet kring förfarandet av hur informationen 
kom till diabetessköterskan har vilat hos verksamhetschefen. Övervägande antalet deltagare (14 
stycken) har därmed gett sitt samtycke till deltagande i studien via e-post medan 2 stycken har gett 
muntligt samtycke via telefon.  
Northern Nurses´ Federation (2003) beskriver att omvårdnadsforskningen grundar sig på fyra etiska 
principer; principen om autonomi, att göra gott, att inte skada och rättviseprincipen. Författarna har 
under studiens gång hållit överenskommelser genom att komma i tid till de avtalade intervjuerna samt 
att deltagarna har fått information om studiens genomförande både skriftligt och muntligt.  Autonomin 
har stärkts genom att deltagarna har fått möjlighet att framföra sina åsikter om bland annat plats för 
genomförandet av intervjun samt tid. Genom att bemöta deltagarna på ett sätt som syftade till att öka 
deras välbefinnande på så vis att de skulle känna sig bekväma i intervjusituationen och genom att göra 
nytta i form av att bidra till ökade kunskaper om vilka erfarenheter diabetessköterskor har av att vägleda 
personer med diabetes i egenvård så tas att göra gott principen i beaktande.  Intervjuerna och 
efterarbetet har genomförts på ett sätt som eftersträvar ett minimalt lidande för deltagarna genom total 
sekretess och möjlighet för deltagarna att avbryta deltagandet utan anledning närsomhelst under hela 
processen. Utifrån rättviseprincipen har diabetessköterskorna erbjudits samma möjlighet att framföra 
förslag på dagar och tider som skulle passa för genomförandet av intervjun, detta har inneburit att de 
har blivit likvärdigt behandlade. Deltagarna har även haft möjlighet att välja plats för genomförandet av 
intervjun för att försöka uppnå rättvisa. Utbildningsnivån för diabetessjuksköterskorna har utifrån 
rättviseprincipen inte haft någon betydande roll i möjligheten att få delta så länge deltagarna motsvarat 
inklusionskriterierna.  
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Intervjumaterialet har under studien avkodats så att enbart den som genomfört intervjun har haft 
fullständiga uppgifter om deltagarens identitet. För att minska risken för obehörig identifiering av 
intervjupersonerna har även platser som nämnts av deltagarna tagits bort under processen med 
innehållsanalysen. 
En etisk egengranskning har legat till grund för genomförandet av studien för att försöka uppnå en 
genomgående etisk reflektion i arbetets olika faser (Bilaga IV). Egengranskningen har använts när 
diskussion förts kring den information som deltagarna tagit del av samt visar på att studien är frivillig 
och att deltagandet kunde avslutas när som helst av deltagaren. Egengranskningens utformning har 
även säkerställt att alla deltagare erbjudits att ta del av det färdiga forskningsresultatet.   
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Resultat 

Innehållsanalysen har resulterat i tre kategorier; Grunden för engagemang, Kunskapsöverföring och 
Organisatoriska faktorer med 2-4 underkategorier inom varje kategori (Tabell 3). 

Tabell 3. Fördelning av kategorier i resultatet 

Kategori Underkategori 

Grunden för engagemang Motivation 

 Delaktighet 

 Kommunikation 

Kunskapsöverföring Teori och praktik  

 Kontinuitet i mötet 

 Individuell vård 

 Grupputbildningar 

Organisatoriska faktorer  Arbetsmiljön 

 Teamarbetet 

Grunden för engagemang 

Diabetessköterskans möte med personer med diabetes är ett mångfacetterat möte som sträcker sig 
utanför enbart det fysiska mötet på vårdcentralen. Genom att lägga grunden för engagemang behöver 
diabetessköterskan genom en tydlig kommunikation arbeta för att personen med diabetes ska känna 
motivation till att uppnå livslånga förändringar och delaktighet i sin sjukdom. 

Motivation 

För att klara av att göra förändringar i livsstilen och att förebygga komplikationer i sjukdomen handlar 
det om att diabetessköterskan måste försöka få personen med diabetes att känna motivation och förstå 
att förändringarna har en positiv inverkan på deras sjukdom. Det kan vara svårt att uppnå motivation i 
många fall då personen med diabetes inte upplever sig vara sjuk. Diabetessköterskan beskriver hur en 
del personer istället skjuter upp egenvården på framtiden då de i nuläget inte har några symtom och 
därmed inte känner någon motivation till att genomföra livsstilsförändringar. ”De kan säga att det är 
jättetråkigt – de får inte äta något det är inget roligt längre. Man kan ju inte gå in i en depression för att man får 

en diabetes tänker jag.” (Deltagare 15). Många av personerna är motiverade och önskar få information 
tidigt i sjukdomsskedet kring egenvårdens effekter. Det framkommer från diabetessköterskan att delar 
av motivationen ibland är baserade på en önskan från personen att inte vilja ta fler läkemedel. ”Som sagt 
kunskapen har de flesta, de vet att de ska röra på sig, vad man ska äta och att man inte ska röka och sådär. Det 

vet vi alla, men det är svårt ändå. Så det är mycket motivationen” (Deltagare 7). Det är lättare att försöka vara 
pedagogisk genom att ta små steg i taget och försöka undvika pekpinnar. Det är viktigt att försöka 
upprätta en hållbar motivation som då bygger på personens egen vilja att förändra livsstilen och inte att 
förändringarna genomförs för diabetessköterskans skull. Genom att se ljuspunkterna och plocka fram 
det som är positivt i situationen erfar diabetessköterskan en ökad motivation och benägenhet till 
förändring hos personen. Detta görs genom att plocka bort skulden och istället informera och vägleda 
om vilka möjligheter som finns, ge dem hopp och bygga upp en framtidstro på att; det här fixar jag. 
Synliggöra att det faktiskt har skett en förbättring efter att personen med diabetes har gjort en 
förändring. 

Delaktighet 

Det kan ibland finnas ett föråldrat synsätt hos vissa personer som har fått diabetes att sjukdomen 
diabetes automatiskt leder till blindhet och amputation. Målet blir då att försöka ändra bilden av 
sjukdomen så att den mer speglar dagens vård och att personerna får en ökad sjukdomsinsikt och ser 
hur deras delaktighet påverkar sjukdomen. Mycket av vägledningen handlar om att få personen med 
diabetes att känna ett ansvar för sin sjukdom och därmed också se möjligheterna till förändringar. Det 
kan skapa goda förutsättningar för ett rikt liv trots sjukdom. ”Egenvården är ju liksom grunden. Patienten 
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ska ju lära sig att… ja, ta ansvar för sin behandling och sin egen vård” (Deltagare 9). Ansvaret för egenvården 
kan sträcka sig från att genomföra regelbundna kontroller av blodsocker och se till att det finns 
teststickor och kanyler hemma till att hantera delar som kost och motion. För många kan det vara svårt 
att skapa en planering kring sin vardag där sjukdomen är inkluderad, men inte styr hela tillvaron. Det 
ses som ett positivt steg i ansvarstagandet om personen lär sig se sambandet mellan motion, kost och 
blodsockernivåerna och kan genomföra egna förändringar i behandlingen utifrån detta. Nydebuterade 
diabetiker har ofta lättare att ta till sig råden som ges och därmed anpassa sig till ansvaret och 
delaktigheten på ett snabbare sätt än de som haft sjukdomen en längre tid. Vägledning och rådgivning 
blir då en grundläggande behandlingsstrategi för att personen med diabetes själva ska ta ansvar för 
sjukdomen. ”För en del kan fortfarande komma till oss för att fråga: ”hur mår jag?”, de upplever att det är vi 
som vet hur de mår. Men där vill man överlag jobba med de flesta patienterna att man ska ta mera ansvar för 

sin egen hälsa, sin egen behandling, och sin egen kropp” (Deltagare 7).  Diabetessköterskan beskriver också 
att de har goda erfarenheter av att låta anhöriga vara närvarande vid vägledningstillfällena eftersom 
diabetes är en sjukdom som påverkar hela familjen, vilket gör det viktigt att även de är delaktiga. När 
personen väljer att inte berätta för sina anhöriga om sjukdomen anses det visa på en förnekelse från 
personens sida, detta skapar svårigheter för diabetessköterskan att nå fram med vägledningen. 
Svårigheter att bygga upp ett eget ansvar och en delaktighet hos personen med diabetes ses också om 
personen väljer att inte vara ärlig i samtalet med diabetessköterskan. 

Kommunikation 

Genom en positiv inställning och ett välkomnande sätt bjuder diabetessköterskan in till en bra relation. 
Erfarenheten är att har personen med diabetes ordning på sitt övriga liv så kommer de även få ordning 
på sin diabetes. Sjukdomen ses som en vällevnadssjukdom och kan göra att personen med diabetes 
upplever en skam och skuld över att ha drabbats, vilket diabetessköterskan behöver vara öppen för och 
ha med i beräkningarna vid vägledningen av personen. Genom att skapa en bra relation möjliggör 
diabetessköterskan att ett förtroende byggs upp vilket bidrar till en öppenhet som främjar 
kommunikationen mellan båda parterna. 
Diabetessköterskan har erfarenheter av olika faktorer som också kan försvåra möjligheten till en god 
kommunikation. Många uttrycker att de har erfarenhet av kulturella hinder och då framförallt på grund 
av brister i kommunikationen då diabetessköterskan och personen med diabetes talar olika språk. Ett 
besök med tolk beskrivs kunna skapa svårigheter för diabetessköterskan då hon ibland anser att hon 
inte hinner med att informera eller gå genom alla punkter som var planerade till besöket, men även att 
kunskapen som diabetessköterskan önskar föra vidare inte alltid kommer till sin rätt med hjälp av 
tolken. ”Patienter som har det svårt socialt, dåligt med pengar, arbetslöshet… som inte mår bra psykiskt och som 
har mycket andra grejer i bagaget som t.ex. andra sjukdomar. De kanske anser att deras diabetes är det minsta 

bekymret för dem egentligen.” (Deltagare 12). Det är lättare att vägleda om personen med diabetes själv 
kan sätta ord på vad den tror är orsaken till att värdena har försämrats sedan det senaste besöket. 
Diabetessköterskan ser en fördel med att fråga mycket för att få information från personen om dennes 
liv och för att inte skapa sig en uppfattning som inte stämmer om personen. När det handlar om personer 
med ett intellektuellt handikapp kan svårigheterna vara att handikappet innebär att personal är 
involverade i hanteringen av behandlingen av sjukdomen. Diabetessköterskan beskriver svårigheter 
som att personalen kring personen inte alltid gör på samma sätt samt att diabetessköterskan har 
erfarenhet av att det kan vara svårt att få personalen engagerade. Genom att finnas där som en kontakt 
för personen och personalen kan diabetessköterskan skapa en trygghet och god dialog som leder till en 
bra vägledning i egenvård. 

Kunskapsöverföring 

Det finns många faktorer som påverkar möjligheten till att ge en bra vägledning i egenvård. Genom en 
individuellt anpassad vård och kontinuitet kan diabetessköterskan överföra teori och praktik både vid 
enskilda möten och i grupp.  

Teori och praktik 

Det som diabetessköterskan beskriver ingår i egenvården är: kost, motion, hantering och initiering av 
insulin och tabletter, kunna hantera hyper- och hypoglykemier, ta hand om sina fötter för att undvika 
sår samt ta ett övergripande ansvar för sin sjukdom. För att kunna klara av detta som person krävs 
kunskap. Här ligger det största ansvaret, enligt diabetessköterskan, att kunna vägleda och ge den 
information som personen med diabetes behöver för att kunna utföra en bra egenvård. 
Diabetessköterskan har kunskapen och blir därmed en avgörande kunskapsguide som personen med 
diabetes kan vända sig till. De beskriver hur en övergripande standardisering av diabetesvården har 
förbättrat kunskapsnivån och den erfarenhet som finns hos diabetessköterskan på de olika 
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vårdcentralerna. Det är genom diabetessköterskans erfarenhet och den kunskap som de besitter som 
personen med diabetes får möjlighet till en bra vägledning. Vid det första mötet förklaras oftast 
sjukdomen diabetes. Vad är diabetes för något och hur kommer det att påverka dig som person och din 
vardag. ”jag pratar ofta om hur de har det runt omkring sig, att man äter ett lagat mål mat varje dag och att 

man kommer ut och träffar människor för det är jätteviktigt… ” (Deltagare 1). Det är viktigt att personen med 
diabetes får en grund att stå på. För att de ska kunna förstå och ta till sig den kunskap som 
diabetessköterskan vill överföra används flera olika sätt att ge informationen på. Information ges 
muntligt men olika hjälpmedel som broschyrer, foldrar och planscher används i de allra flesta fall med 
erfarenhet av goda resultat. Dessa hjälpmedel finns även på flera olika språk för att kunna tillgodose 
olika kulturers rätt till information. Det handlar om att fånga personens intresse och då får 
diabetessköterskan ibland använda sig av sin fantasi. Rita, visa bilder och upprepa informationen är 
vanliga strategier medan vissa diabetessköterskor beskriver hur de delar ut stegräknare och i grupp 
mäter blodsockret före och efter en gemensam aktivitet för att undervisa om vilken effekt motionen har 
på blodsockret. För att personen med diabetes själv ska kunna följa sitt blodsocker och se mönster 
skickas en dagbok med hem där de kan skriva ner sina blodsockervärden, kost och motionsvanor. ”Det 

lättaste är egentligen att ge dem kunskap när de står inför problemen” (Deltagare 10). Enligt 
diabetessköterskan använder många sig av internet för att hitta information och få kunskap. Det faktum 
kan bidra både till en ökad kunskap men även skapa en del frågor och bygga upp en oro hos personen.  

Kontinuitet i mötet 

Då det ofta blir mycket information i början av en kontakt beskriver diabetessköterskan att de gärna ser 
personen på ett uppföljande besök inom någon vecka. På det besöket kommer information från första 
mötet att upprepas samt byggas på med ny information. Här får även personen möjlighet att ställa frågor 
och diskutera funderingar som kommit upp efter första besöket vilket beskrivs som en viktig del i 
kunskapsutvecklingen. Genom att hitta rätt nivå i mötet med just den personen beskrivs hur de 
tillsammans kan ta steg för steg och börja bygga upp personens kunskap. Det är väldigt viktigt att få med 
sig personen i en plan och att ge kunskap om sjukdomen, riskfaktorer och komplikationer. Det går inte 
att förändra allt på en gång utan det gäller att se var personen är villig att börja någonstans. Erfarenheten 
säger att det aldrig är bråttom att ge all information på en gång utan diabetessköterskan träffar de här 
personerna många gånger och då kan de ta informationen stegvis. ”Det handlar om att man pratar väldigt 

mycket men lyssnar ännu mer, det tar tid” (Deltagare 9). Vid tillfällen där personen med diabetes behöver 
mer vägledning för att klara av sin egenvård kallas de på fler besök samt att de har en tätare 
telefonkontakt med diabetessköterskan. För att kunna vägleda till förändring går det inte att bara ses en 
gång per år, för då är erfarenheten att det blir som att börja om på nytt varje gång. Om besöken är tätare 
upptäcks försämringar i tid och diabetessköterskan beskriver att personen med diabetes då kan vägledas 
i rätt riktning igen innan det har gått för långt. ”Diabetessköterskor har som en fördel tycker jag, att vi har 

den förmånen att få träffa patienten så många gånger, alltså det är ju en kontinuitet i det här.” (Deltagare 11). 
Kontinuiteten gör att diabetessköterskan får möta personen i olika skeden i livet och detta gör att 
vägledningen till stor del också handlar om att hitta lösningar och nya tankesätt för personen med 
diabetes att hantera sjukdomen.  

Individuell vård 

Enligt diabetessköterskan handlar vägledningen i egenvård om att se hela personen med diabetes och 
möta personen där den befinner sig. Det gäller att vara ödmjuk för att alla är i olika lägen i livet. För att 
kunna stötta personen med diabetes att nå en god nivå på egenvården behöver diabetessköterskan utgå 
från individen. Bilda sig en uppfattning om vem det är hon har framför sig och försöka besvara frågan; 
Vad är rimligt för just den här personen? Det är så olika hur mycket personen orkar och klarar av. Genom 
att ta en sak i taget och sätta upp individuella mål ses goda resultat. För att kunna vägleda personen i 
egenvård handlar det om att lyssna in personen först och lära känna den. Hur lever de idag och vad har 
de för egna resurser att förändra sin livsstil. Genom att individanpassa vården har diabetessköterskan 
sett fantastiska resultat. De vanligaste förbättringarna ses i personens blodsocker, lipidprofil, blodtryck 
och vikten, men även en ökad känsla av förbättrad hälsa hos personer med diabetes beskrivs som ett 
resultat av en bra kunskapsöverföring som är individuellt anpassad. De mår helt enkelt bättre i sin 
diabetessjukdom. De personer som har fått börja med tabletter eller insulin kan i vissa fall sluta helt 
eller minska sin medicinering på grund av att de fått en ökad kunskap och tagit till sig 
livsstilsförändringarna. Genom att försöka individanpassa vägledningen ökar möjligheten att nå en 
förändring. Det är lite som ett detektivarbete att försöka få fram vad som är problemet. ”Jag brukar ju 
försöka ställa mycket öppna frågor enligt motiverande samtalstekniken, men jag försöker jobba på det viset att 

de själva får komma med svaren.” (Deltagare 6). Utifrån diabetessköterskans erfarenheter bör mycket tid 
och resurser läggas på vägledning i egenvård då egenvårdsutförandet präglar hur personen mår om 10-
20 år. En del drabbas tyvärr av senkomplikationer hur väl de än sköter sig trots att kunskapen finns och 
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att de gör förändringar i sin livsstil. Då gäller det verkligen att motivera dem och säga att om de inte 
hade haft den kunskapen och gjort de här förändringarna hade deras tillstånd troligtvis varit ännu värre. 
Det finns även de diabetessköterskor som har erfarenhet av hur personer med diabetes kan uppleva en 
psykisk ohälsa just i det nyupptäckta stadiet på grund av stressen över att ha fått sjukdomen diabetes 
men att i längden övergår det med hjälp av vägledning till en fas där personen kan hantera och anpassa 
sjukdomen till sitt liv. Förstår personen med diabetes helheten och får en ökad kunskap om sin sjukdom 
så minskar risken för senkomplikationer och risken att dö i förtid. ”Det ser man ju på de patienterna som 
faktiskt är väldigt öppna och tar till sig och gör de här förändringarna det blir ju otroligt bra resultat, deras 
värden blir ju jättefina och det är väldigt tillfredställande att få det kvittot på något vis både för personen och för 

oss diabetessköterskor” (Deltagare 6). 

Grupputbildningar 

Grupputbildningar beskrivs som väldigt värdefulla enligt diabetessköterskan. Genom att träffa andra 
som befinner sig i samma situation ökar möjligheten till att personerna med diabetes kan dela med sig 
av erfarenheter och kunskap till varandra. Diabetessköterskan beskriver även hur personerna som deltar 
i grupputbildningarna kan ha en öppenhet gentemot varandra på ett sätt som inte diabetessköterskan 
kan ha. ”Vissa vågar ställa fler frågor än andra och då lär de sig av varandra och man får både en dialog och en 

kommunikation” (Deltagare 14). Genom att använda sig av grupputbildningar kan diabetessköterskan nå 
många personer samtidigt och det kan bidra till att diskussioner skapas. Det kan till och med vara så att 
dessa personer fortsätter att träffas själva efter utbildningens slut då de har något gemensamt. 
Diabetessköterskan beskriver hur de genom att använda sig av grupputbildningar kan vägleda i 
egenvården utan att beröra på ett personligt plan vilket minskar risken för att personerna ska känna sig 
kränkta eller ifrågasatta. Dock beskrivs det att det i alltför liten utsträckning finns tid och bemanning 
för att hålla i grupputbildningar.  

Organisatoriska faktorer 

Organisationens uppbyggnad spelar en viktig roll kring vilka möjligheter diabetessköterskan har för att 
vägleda personer med diabetes i egenvård. Praktiska detaljer som eget arbetsrum eller närhet till ett 
fungerande team kan påverka diabetessköterskans arbete. 

Arbetsmiljön 

Utformningen på organisationen anses av diabetessköterskan dels kunna skapa en god och tillåtande 
miljö för att arbeta vidare med egenvården men den kan också innehålla moment som minskar 
diabetessköterskans möjligheter att upprätthålla kontakten med personen. ”På grund av att jag inte har 

egen telefon med eget nummer in så minskar tillgängligheten för patienterna” (Deltagare 5). Genom att ha en 
fast punkt i form av ett eget rum på vårdcentralen gynnas vägledningen eftersom diabetessköterskan då 
kan fokusera på personen med diabetes istället för att springa efter saker som finns på andra rum.  
Genom att kunna uppvisa goda resultat och värden utifrån kvalitetsregister skapas en positiv inställning 
hos arbetsgivaren som leder till att diabetessköterskan får ökade möjligheter att prova behandlingar 
som kommer att innebära en ökad kostnad för vårdcentralen. Sjukdom bland personalen på 
vårdcentralen kan däremot leda till att diabetessköterskan blir tvungen att minska sin diabetestid för att 
istället täcka upp i övriga verksamheten. Erfarenheterna av att vara ensam diabetessköterska på 
vårdcentralen anses ha både fördelar och nackdelar. Fördelen är att diabetessköterskan har uppsyn över 
alla patienterna och känner till deras historia väl medan nackdelen är att de dagar då diabetessköterskan 
är frånvarande blir det svårare för de övriga kollegor att besvara frågor som rör diabetesvården.   
Likt många andra verksamheter inom vården är tiden en av de organisatoriska delarna som påverkar 
diabetessköterskans möjligheter att ge vägledning i diabetes. Avsätts tid till diabetes har 
diabetessköterskan ökade möjligheter att kalla personer oftare eller kontinuerligt följa upp via telefon. 
”Ge mig tid så kan jag göra vadsomhelst.” (Deltagare 9). Diabetessköterskan ser också att mer tid till 
diabetesfrågor skapar möjligheter att ge en god kvalitet på vården. I dagsläget framkommer att 
verksamheten är relativt villig att avsätta tid till diabetesvården samt att diabetessköterskans 
erfarenheter gör att tiden förvaltas väl. ”Man har ganska stora friheter – jag har den tiden jag har och jag får 

förvalta den så gott jag kan.” (Deltagare 12). Dock finns begränsningar organisatoriskt i form av 
svårigheter att bemanna på ett fullgott sätt i verksamheten som gör att tid för diabetes inte alltid kan 
utnyttjas på ett effektivt sätt av diabetessköterskan.  

Teamarbetet 

Teamarbete kring personen med diabetes beskriver diabetessköterskan som en fördel i vägledningen. 
Teamarbete kan dels vara en kollega att bolla idéer med, någon som hjälper till att bevaka 
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diabetesfrågorna eller att flera professioner såsom dietist eller sjukgymnast har en kontinuerlig kontakt 
och helst finns under samma tak. Diabetessköterskan ser också en fördel med att ha kontakt med ett 
psykosocialt team och kunna erbjuda personen kognitiv beteende terapi för att uppnå positiva 
förändringar i livsstilen. ”Det gäller ju att man har bra kollegor runt omkring sig, bra samarbete med 

doktorerna, chefen, allt det speglar ju av sig.” (Deltagare 1). Ett bra samarbete med läkare gör enligt 
diabetessköterskan att arbetet värderas likvärdigt oavsett om det handlar om livsstilsförändringar eller 
läkemedel. Diabetessköterskans erfarenhet är att personen med diabetes ibland kan vara mer villig att 
genomföra livsstilsförändringar om exempelvis ett FaR-recept skrivs ut. Det kan då ge mer tyngd över 
förskrivningen om läkaren också rekommenderar eller förskriver detta. Diabetessköterskan ser också 
utifrån erfarenhet att ett samarbete med övriga friskvårdsverksamheter i kommunen såsom simhall och 
gym kan göra att personen med diabetes till en högre grad följer de egenvårdsåtgärder som förskrivits i 
FaR-receptet. Teamarbetet ses även ha andra fördelar såsom att alla i teamet arbetar utifrån samma 
riktlinjer och samma mål och därmed ger samma information till personen med diabetes.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Förförståelsen kring ämnet diabetesvård var relativt liten då ingen av författarna arbetat inom 
primärvården eller professionellt haft ansvar för personer med diabetes dock har båda författarna 
kommit i kontakt med egenvården kring diabetes genom andra verksamheter inom hälso- och 
sjukvården. Under studiens gång har kunskapen byggts upp kring ämnet egenvård inom diabetes utifrån 
vetenskapliga referenser. Polit och Beck (2012) beskriver att författare bör vara medvetna om att 
förförståelsen och personliga värderingar har inverkan på datainsamlingsprocessen och resultatet. 
Utifrån detta kan författarnas ringa kunskaper anses både stärka och minska tillförlitligheten i studiens 
resultat. Inför och under studiens gång har diskussioner skett kring kunskapen om diabetes och 
diabetessköterskans arbete utifrån ett öppet sinne. Polit och Beck (2012) nämner att det resultatet som 
framkom under dataanalysen hade kunnat diskuteras med deltagarna för att bekräfta att analysen visar 
på korrekt bedömning av ämnet utifrån perspektivet att de är experter inom ämnet.  Elo et al (2014) 
beskriver dock att bekräftelse av deltagarna kring analysens korrekthet snarare kan ses som ett hot mot 
trovärdigheten i studien men att resultatet bör presenteras och diskuteras med personer som är bekanta 
med ämnet i studien för att kunna bedöma om resultatet motsvarar verkligheten. I denna studie har 
detta skett genom handledning i grupp där författarna kunnat diskutera och få information om ämnets 
verklighetsförankring.  
 Med utgångspunkt från Elo et al. (2014) har studiens metod granskats kring begreppen trovärdighet 
och överförbarhet. Urvalet av deltagare har skett utifrån ett så kallat strategiskt urval där deltagarna i 
studien tillfrågades då dessa ansågs ha störst kunskap om det ämne som ska studeras. I detta fall 
diabetessköterskans erfarenhet av vägledning i egenvård. Ett lämplighetsurval uppges av Elo et al (2014) 
vara lämpligt vid kvalitativa studier för att erhålla den bästa kunskapen om det studerade ämnet.  
Inklusionskriterier togs fram för att säkerställa att deltagare med rätt kunskapsnivå tillfrågades. 
Fördelningen av deltagare var likvärdig från de båda regionerna, vilket anses kunna stärka 
överförbarheten av resultatet. Deltagarna i studien arbetade inom både den privata och regionsstyrda 
primärvården och resultatet ses därmed kunna visa på en nationell överförbarhet inom den öppna 
diabetesvården. En överförbarhet till hemsjukvården och vårdavdelningar/mottagningar på sjukhus är 
dock svårt att svara på utifrån materialet i denna studie. Inom ämnet omvårdnad ses resultatet i viss 
mån kunna överföras och användas vid vägledning i egenvård vid andra kroniska sjukdomar, vilket kan 
bekräftas i andra studier från bland annat Stubblefield och Mutha (2002). En variation i kön hos 
deltagarna har inte kunnat uppnås, dock anses att studiens resultat inte begränsats av detta då ett 
målmedvetet urval skett och en pålitlighet anses finnas kring inkluderingen av deltagare med en god 
kunskap inom ämnet. Ingen person av det manliga könet har valts bort i urvalsprocessen utan studiens 
författare har enbart kommit i kontakt med kvinnliga diabetessköterskor.  
Elo et al. (2014) beskriver att under datainsamlingsfasen kan pilotintervjuer vara till hjälp för att utröna 
om intervjufrågornas utformning är anpassade för att ge en så rik data som möjligt. Efter genomförandet 
av pilotintervjun upptäcktes att frågornas utformning inte gav den rika datamängd som efterfrågades 
och deltagaren i pilotintervjun upplevdes begränsas av frågornas utformning. Detta ledde till att 
frågorna omformulerades så att det tydligare framkom att det var deltagarnas egna erfarenheter som 
eftersträvades i svaren. Det beskrivs av Elo et al. (2014) att det inte finns någon optimal mängd deltagare 
utan att deltagarantalet bör bestämmas utifrån syftet med studien, frågornas utformning och mättnaden 
i det insamlade materialet. Utifrån detta upplevs denna studies datamängd ha uppnått en mättnad vid 
15 deltagare. Ytterligare en deltagare inkluderades därefter för att bekräfta mättnaden i datamaterialet 
genom att upprepningar dels kunde höras under intervjuerna men även under processen med 
innehållsanalysen.  
Elo et al. (2014) rekommenderar att innehållsanalysen genomförs av mer än en person för att säkerställa 
att alla delar av materialet bearbetas på ett likvärdigt sätt, dock bör en författare vara ansvarig för 
innehållsanalysen medan övriga försiktigt genomför en uppföljande analys av hela analysprocessen. I 
den här studien har däremot innehållsanalysen skett samtidigt av två personer – dock har ett nära 
samarbete funnits och regelbunden kontakt för att försöka säkerställa att analysen skett på ett likvärdigt 
sätt medan den efterföljande processen med kategorisering av datamaterialet har genomförts av båda 
författarna gemensamt. Citeringar har tagits med i resultatet för att visa på ett samband mellan det 
insamlade materialet och resultatet. Försök till en jämn fördelning av citat mellan deltagarna har 
eftersträvats, vilket Elo et al (2014) ser som stärkande för trovärdigheten i studien.  



15 

 

Resultatdiskussion 

Fyra huvudfynd återfanns i resultatet av studien: Diabetessköterskans möjlighet att skapa delaktighet 
hos personen, kunskapen hos både diabetessköterskan och personen, grupputbildningarnas 
hälsofrämjande inverkan samt teamets inverkan på att vägleda i egenvård. 
Det framkom genom resultatet i denna studie att på grund av att sjukdomen diabetes inte visade sig 
fysiskt så kunde det vara svårt för diabetessköterskan att få personen att själv förstå fördelarna med en 
fungerande egenvård och att personen med diabetes då istället valde att skjuta upp förändringarna i 
livsstilen på framtiden. Diabetessköterskan hade en önskan om att personen skulle bli delaktig och att 
diabetessköterskan därmed ofta var väldigt uppfinningsrik när det kom till att försöka motivera 
personen till att ta ett större ansvar och öka sin delaktighet. Grunden inom egenvården är att personen 
själv tar ansvar och blir delaktig i behandlingen vilket diabetessköterskan även förväntar sig (Hörnsten, 
Sandström och Lundman, 2004). Möjligheten att vara delaktig i vården och fatta välgrundade 
egenvårdbeslut är också något som Socialstyrelsen (2015b) framhäver som viktiga delar i 
diabetesvården. Orem (2001) beskriver hur mål för egenvården kan sättas upp först när individen är 
medveten om att ett behov finns och att det därmed ofta är den legitimerade personalen som arbetar för 
att personen ska uppnå den medvetenheten. På liknande sätt visade resultatet i denna studie att det är 
diabetessköterskan som arbetar mot att skapa en delaktighet hos personen med diabetes och utifrån det 
också en medvetenhet kring sjukdomen. Diabetessköterskan kände ett ansvar över att kunna vägleda 
patienten till att själva kunna utföra en bra egenvård. Det kunde även ses att diabetessköterskan var 
mån om att hålla en nära kontakt med personen med diabetes i början för att kunna ge information 
uppdelat under en längre period då personen inte alltid hade möjlighet att ta till sig all information vid 
de första besöken – diabetessköterskan hade därmed genom erfarenhet sett att delaktigheten och 
ansvaret kommer om personen ges kontinuerlig information utifrån deras egen förmåga och möjlighet 
att ta kontakt när problem uppstod. Genom delaktighet från personen sida anser Hörnsten et al. (2004) 
att både personen och diabetessköterskan kan uppnå ett utbyte av och ökad information kring diabetes. 
Genom att personen blir delaktig i vägledningen kan personen också i förlängningen se att sjukdomen 
blev deras eget ansvar (Halkoaho, Kangasneimi, Niinimäki & Pietilä, 2014). Kontinuiteten i 
vägledningen bekräftar även Halkoaho et al. (2014) som viktig för att uppnå delaktighet och följsamhet 
till egenvårdsråden. Orem (2001) menar att egenvården måste läras, och för att detta ska vara möjligt 
krävs kunskap både hos personen med diabetes men även hos diabetessköterskan.  Vikten av kunskap 
och att själv kunna påverka sin hälsa beskrivs även i det policyramverk som WHO har tagit fram. Där 
det står att om människan får en ökad kontroll över sin egen hälsa främjas; hälsan, den ekonomiska- 
och sociala utvecklingen samt samhället i stort kan stärkas (Folkhälsomyndigheten, 2015). Detta kan 
diabetessköterskorna genom sitt hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete påverka genom att 
utföra en vägledning som är grundad på vetenskap och som kan leda till en ökad kunskap hos personen 
med diabetes. När kunskapen hos personen med diabetes ökar kan denne ta ett större ansvar och på så 
vis vara mer aktiv i sin egenvårdsbehandling. Detta bekräftas av Funnell et al. (2012) som beskriver att 
kunskap är värdefullt för att personen med diabetes ska kunna förvalta sin hälsa och kunna ta aktiva 
beslut kring sin sjukdom för att främja hälsan. Kunskap som är omvandlad till självförvaltning leder till 
förbättrad kontroll av blodsockret, blodtrycket och kolesterolet men även förbättringar i hälsotillståndet 
i stort som uppfattningen av livskvalité (Funnell et al., 2012). En anledning till att det har blivit en 
förbättring i kunskapsnivån och en ökad kompetens hos diabetessköterskorna beskrevs i resultatet bero 
på en övergripande standardisering i diabetesvården. Tidigare kunde det skilja mycket mellan vilken 
kunskap och erfarenhet diabetessköterskorna på de olika vårdcentralerna hade. För att uppnå en så bra 
diabetesvård som möjligt beskrivs hur diabetessköterskan och organisationen måste inkludera, 
identifiera och prioritera förbättringsmöjligheter, men även vara lyhörda för framsteg inom kunskaps-, 
behandlings- och utbildningsstrategier (Funnell et al., 2012). Genom att ta detta i beaktan kan 
diabetessköterskan förbättra sin vägledning av personer med diabetes och på så vis även öka det 
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet som möjliggör ett ökat välbefinnande och en 
förbättrad hälsa hos personer med diabetes. 
Diabetessköterskorna har goda erfarenheter av att genomföra grupputbildningar. Diabetessköterskan 
kunde ibland se att just grupputbildningen gav personerna med diabetes möjlighet att diskutera 
sjukdomen på ett mer öppet sätt mellan varandra än om personen enbart träffat diabetessköterskan. 
Samtidigt beskrevs det som ett moment inom diabetesvården som alltför sällan går att genomföra på 
grund av tidsbrist eller för dålig bemanning. Detta faktum kan diskuteras mot att en studie som är gjord 
i Danmark på 900 personer med diabetes vilka fick delta i grupputbildningar visade sig ha goda resultat 
på både den glykemiska kontrollen, kroppsvikten, kosthållningen och aktivitetsnivån (Molsted, Tribler, 
Poulsen & Snorgaard, 2011). De kunde även se förbättringar på det data som mätte allmän hälsa, 
välbefinnande och upplevd stress i vardagen. Antalet läkarbesök och vistelser på sjukhus minskade även, 
vilket i längden resulterade i en ekonomisk besparing för samhället (Molsted et al., 2011). Detta talar för 
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att grupputbildningar inom primärvården borde få en central roll och prioriteras från ledningsnivå. 
Även Socialstyrelsen (2015b) beskriver hur diabetessköterskor förväntas ha en viktig roll i arbetet med 
utbildningar av personer med diabetes i egenvård, där även grupputbildningar ingår för att skapa den 
trygghet som krävs för att personen själv ska kunna utöva en bra egenvård och nå sina behandlingsmål. 
Vilket stärks ytterligare med vad som tidigare nämnts i bakgrunden där kompetensbeskrivningen för 
diabetessköterskor beskriver att arbetsmoment som stärker personens egna resurser för att kunna leva 
ett bra liv med diabetes ska ha en central roll i diabetessköterskans arbete (Svensk 
Sjuksköterskeförening, 2013).   
Diabetessköterskan påpekade att möjligheten att vägleda i egenvård påverkades av hur teamet runtom 
fungerade. Ett bra samarbete med både andra professioner och chefer skapade bättre möjligheter för 
diabetessköterskan att vägleda personen. Resultatet i denna studie beskrev hur egenvårdsbehovet bland 
annat kunde tillmötesgås genom att olika professioner var involverade och arbetade med förskrivningen 
av FaR-recept. När teamet som helhet aktivt arbetar mot att tillgodose de egenvårdsbehov som Orem 
(2001) beskriver kan personen med diabetes samtidigt få fördelar som en normalt fungerande vardag 
och sjukdoms- och skadeförebyggande resultat. Furler et al. (2008) beskriver att detta samband mellan 
god vägledning och teamarbetet kunnat ses även från personens sida där personer med diabetes upplevt 
bättre möjligheter till egenvård då de fått ta del av de olika professionernas kunskaper inom teamet. 
Personerna med diabetes valde ofta en legitimerad personal som de skapade en mer personlig relation 
till och som de sedan valde att kontakta när de hade frågor och funderingar (Furler et al., 2008). Ur 
diabetessköterskans perspektiv som redovisats i denna studie föll valet oftast på diabetessköterskan när 
det kom till att skapa en personlig kontaktpunkt inom vården. De ansåg det som en fördel att vara 
personens fasta kontaktpunkt då deras profession huvudsakligen kretsade kring personen med diabetes. 
Det sågs däremot som en stor fördel att personen med diabetes gavs möjlighet att ta tillvara på olika 
professioners kunskap och att ett samarbete i teamet gynnade personen. Som framkommer redan i 
bakgrunden av denna studie har andra studier kunnat visa på förbättrade metabola resultat när 
personen får ett multiprofessionellt bemötande (Graber et al., 2002). 
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Slutsats 

Studiens resultat ökar kunskapen om diabetessköterskans erfarenheter av att vägleda i egenvård. 
Genom att belysa detta kan vägledningen i egenvården utvecklas i en positiv riktning där den kliniskt 
förvärvade kunskapen lyfts fram. Det framkommer hur ett väl fungerande teamarbete där alla 
yrkeskategorier kring personen med diabetes och som arbetar mot samma mål främjar vägledningen. 
Resultatet belyser vikten av att genomföra en vägledning som bygger på kunskap och som skapar 
motivation och engagemang, genom att vara individanpassad. Detta för att möjliggöra en förändring i 
livsstilen och uppnå en bättre utförd egenvård hos personen med diabetes. Kommunikationen mellan 
diabetessköterskan och personen med diabetes är avgörande för att en bra vägledning skall kunna äga 
rum. Uppstår det brister i kommunikationen skapas svårigheter att genomföra vägledningen på ett 
tillfredsställande vis. Även vikten av att genomföra och erbjuda grupputbildningar till personer med 
diabetes har en viktig roll inom diabetesvården, då grupputbildningar har visat sig leda till positiva 
hälsoeffekter och en ökad sjukdomskontroll. Målet är att ge bästa möjliga vård och vägledning till 
personen med diabetes för att denne ska kunna leva ett så bra liv som möjligt och uppleva god hälsa 
trots sin sjukdom. Genom att ta tillvara på studiens resultat och lyfta fram den gemensamma praktiska 
kunskapen inom primärvården kan en ökad individanpassning inom diabetesvården uppnås. Ytterligare 
forskning bedöms behöva göras i ämnet för att få en bredare kunskapsgrund utifrån det professionella 
perspektivet av egenvården inom diabetesvården samt att den samlade kunskapen av 
diabetessköterskornas förvärvade hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser lyfts fram till 
förmån för personen med diabetes. 

Kliniska implikationer 

Möjligheterna att skapa sig erfarenheter kring vägledningen är beroende på vilka möjligheter den 
aktuella arbetsplatsen har i form av tid till diabetesvård samt kollegiala kontakter. Denna studie anses 
därmed kunna ge en samlad överblick kring den erfarenhet som diabetessköterskorna anser är viktiga 
delar i egenvården.  

 Stöttning och överföring av kunskap där personen bör återkomma kontinuerligt för att få ut 
bästa möjliga vägledning av mötet. Täta uppföljningar ses vara ett steg i rätt riktning och att 
diabetessköterskan ges tid och resurser av organisationen att antingen ta emot personen på 
vårdcentralen för besök eller ringa upp.  

 Teamet kring personen kan med fördel avlasta och stötta även diabetessköterskan i 
vägledningen av egenvård. Kontinuerlig kontakt med hela teamet som arbetar med 
diabetespersoner är därmed att rekommendera utifrån resultatet.  

 Genom att tidsmässigt öppna upp för fler former av grupputbildningar däribland 
promenadgrupper, matskolor och liknande kan diabetessköterskan nå ut med information som 
är kopplade till egenvården. En konkret promenadgrupp har i resultatet setts kunna skapa 
samhörighet mellan deltagarna, bättre blodsockervärden och ökad aktivitetsnivå. Detta kan 
även utvecklas genom att skapa ett samarbete med andra verksamheter på orten såsom gym och 
simhall som aktivt kan användas både till gruppaktiviteter och FaR-recept. Matskolor kan 
genomföras som grupp och i samarbete med en dietist där diabetessköterskan på ett konkret 
sätt visar på råvaror och måltidsplanering som kan stabilisera blodsockret.  
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Bilaga I. Informationsbrev till verksamhetschefer 

Hej! 

Vi heter Johanna Knoop och Maritha Andersson och läser till distriktssköterskor vid Jönköping 

University. I utbildningen ingår att genomföra en magisteruppsats om 15hp som vi har valt ska 

handla om arbetet kring egenvård vid diabetes mellitus på en vårdcentral. Vi kommer utföra ett 

antal intervjuer med distriktssköterskor/sjuksköterskor inom primärvården runt om i 

Jönköpings och Västra Götalandsregionen. Vår önskan är att deltagarna har högskolepoäng 

inom diabetesvård. Resultatet kommer sedan redovisas i form av en studie och muntlig 

redovisning i form av opponering av studien. 

Studiens syfte är att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av vägledning i egenvård på en 

diabetesmottagning inom primärvården. 

Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras under januari-februari 

2016. Intervjun beräknas ta omkring 20-40 minuter. Intervjun kommer att spelas in. Intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt. Endast författarna och handledare kommer ta del av 

materialet. Allt inspelat material kommer att förvaras på ett säkert ställe. Deltagarnas 

medverkan är frivillig och kan avbrytas när som helst utan att en anledning måste anges. 

Genom detta brev ansöker vi om tillstånd att genomföra intervjuer av 

distriktssköterskor/sjuksköterskor som arbetar på en diabetesmottagning i Din verksamhet. Vid 

samtycke till genomförandet av studien är vi ytterst tacksamma om vi kunde få hjälp med 

kontaktuppgifter till distriktssköterskor/sjuksköterskor att tillfråga om de vill delta i studien.  

Önskar även vid nekat samtycke till studiens genomförande få meddelande om detta. 

Hör gärna av dig till oss eller vår handledare om du har frågor och funderingar. 

 

Vänliga hälsningar  

Johanna Knoop & Maritha Andersson 
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Maritha Andersson 
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Handledare:  

Berit Munck, Universitetslektor  

036-101202 

berit.munck@ju.se  

Jönköping University 
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Bilaga II. Informationsbrev till diabetessköterska 

Hej! 

Vi heter Johanna Knoop och Maritha Andersson och läser till distriktssköterskor vid Jönköping 

University. I utbildningen ingår att göra en magisteruppsats som vi har valt skall ha syftet att 

beskriva sköterskans erfarenheter av att vägleda patienter i egenvård på en diabetesmottagning 

inom primärvården. Vi har varit i kontakt med din verksamhetschef och fått ett godkännande 

att ta vidare kontakt med dig. 

Vi kommer utföra ett antal intervjuer med diabetessköterskor runt om i Jönköpings län samt i 

en del kringliggande kommuner. Resultatet kommer redovisas i form av en rapport och en 

muntlig redovisning. Deltagandet i studien innebär att en intervju kommer att genomföras 

någon gång under januari/februari 2016. Intervjun beräknas ta 20-40 minuter. Intervjun 

kommer att spelas in men kommer behandlas konfidentiellt. Detta innebär att intervjuerna 

kommer att avidentifieras och behandlas enligt sekretesslagen. Det kommer endast vara 

författarna som kommer läsa utskriften av intervjun. Allt inspelat material och utskriften av 

intervjun kommer att förvaras på ett säkert ställe. Din medverkan är frivillig och kan avbrytas 

när som helst utan att en anledning måste anges.  

Vi skulle uppskatta om du ville medverka och dela med dig av dina kunskaper om hur du arbetet 

med vägledning i egenvård på din diabetesmottagning. 

Återkoppla gärna oavsett om du vill medverka eller ej. Hör gärna av dig om du har frågor och 

om du vill får du gärna komma med förslag på dag och tid som passar dig!  

 

 

Vänliga hälsningar 

Johanna Knoop & Maritha Andersson 
 

Johanna Knoop 

0735-069113 

knjo14tz@student.ju.se  

Jönköping University 

 

Maritha Andersson 

0703-425847 

anma0989@student.ju.se  

Jönköping University 

 

 

Handledare:  

Berit Munck, Universitetslektor  

036-101202 

berit.munck@ju.se  

Jönköping University 

  

mailto:knjo14tz@student.ju.se
mailto:anma0989@student.ju.se
mailto:berit.munck@ju.se


 

 

Bilaga III. Intervjuguide 

Intervjuguide   Datum och intervjuare: ………………………  

Studie:………………………………………………………………………………………. 

 

 

- Kan du berätta hur du ser på begreppet egenvård inom diabetesvården. 

- Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av att vägleda en nyupptäckt diabetiker i egenvård. 

- Kan du beskriva vilka erfarenheter du har av att vägleda patienter som sviktar i sin 

egenvårdsbehandling. 

- Kan du beskriva vilka svårigheter som finns vid vägledning i egenvård. 

- Kan du beskriva hur vägledning i egenvård kan påverka patientens hälsa. 

-Vilka positiva och negativa erfarenheter har du som diabetessköterska av verksamheten som 

kan möjliggöra en bättre vägledning för patienten i egenvård. 

 

Följdfrågor att använda till frågeområdena: 

 

 Kan du utveckla detta lite mera? 

 På vilket sätt? 

 Vad menar du? 

 Hur tänkte du nu? 

 Hur kände du då? 

  



 

 

Bilaga IV. Egengranskning examensarbete 


