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Sammanfattning   

  

Bakgrund och problemformulering: Prevalens av typ 2 diabetes ökar dramatiskt i 

olika länder och är speciellt kopplad till ohälsosamt beteende och felaktig livsstil. 

Diabetes kan leda till utveckling av en rad olika sjukdomar såsom hjärt- och 

kärlsjukdomar, nedsatt syn eller blindhet och amputation. P.g.a. allvarliga  

komplikationer och ökad dödlighet bland dessa patienter krävs evidensbaserade 

vårdinsatser och effektiv rådgivning. Distriktssköterskan har möjlighet att verka 

hälsofrämjande. Frågan är att hur distriktssköterskan ska bemöta individuella behov, 

förväntningar, önskningar och värderingar. Hur upplever distriktssköterskan 

patienternas medverkan och beslut om val av livsstil efter information, undervisning 

och rådgivning? Hur kan distriktssköterskan uppmuntra och hjälpa individer med 

diabetes att vara aktiva och villiga att ta ansvar i hälsofrämjande insatser? Denna studie  

handlar om distriktssköterskans hälsofrämjande insatser i mötet med diabetespatienter. 

Syfte: Syftet är att belysa distriktssköterskans pedagogiska och hälsofrämjande roll i 

mötet med patienter med diabetes typ 2. 

Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats har använts i denna studie. Fyra 

distriktssköterskor med diabeteskompetens som arbetar inom primärvården i Västra 

Götalandsregionen har intervjuats. Intervjuerna baserades på öppet samtal med 

efterföljande frågor. 

Resultat: Det framkom att patienternas vilja, motivation samt samarbete när det gäller 

att göra livsstilsförändring är avgörande för att en förändring ska ske. 

Distriktssköterskorna försöker få en uppfattning om patienternas behov, förväntningar  

och värderingar, och utifrån dessa ge individuellt anpassad information, undervisning 

och stöd.  

Slutsats: Denna studie visar att individuellt anpassad undervisning och 

informationsgivning, patientens vilja, motivation samt medverkan är viktiga 

förutsättningar för att patienterna ska utföra sin egenvård. Brist på motivation och 

samarbete kan orsakas av brist på kunskap, brist på stöd eller psykisk ohälsa. 

 

Nyckelord: Diabetes typ 2, distriktssköterska, egenvård, motivation, individ anpassad 

vård, vilja 
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Background and problem: Prevalence of type 2 diabetes is increasing dramatically 

across countries and is particularly linked to unhealthy behavior and incorrectly 

lifestyle. Diabetes can lead to the development of various diseases such as heart disease, 

blindness and amputation. In view of the serious complications and increased mortality 

among these patients requires effective health care interventions and evidence-based 

advice. District nurses are able to operate health promotion. The question is that how 

districts nurses could be treated to individual needs, expectations, chose, and values? 

How the district nurse experiencing participation of the patients and decisions about 

lifestyle choices for information, education and counseling? How can the district nurse 

to encourage and assist individuals with diabetes to be active, willing and take 

responsibility in health promotion? This study concerns the importance of patient 

education in the district nurse health promotion efforts in meeting with individuals with 

diabetes. 

Purpose: The purpose is to highlight the district nurse education and health promotion 

role in meeting with patients with type 2 Diabetes. 

Method: Qualitative method with inductive approach has been used in this study. Four 

district nurses with diabetes competence be working in primary care in the Western 

Götalandregion were interviewed. The interviewers based on open talks with 

subsequent issues. 

Results: It was found that patients' willingness, motivation and cooperation to make the 

lifestyle change is very important for a change to occur. The district nurses tray to get 

the perception of patients' needs, expectations and values and based on these provide 

individualized information, education and support. 

Conclusion: This study shows that individualized education and information, patient 

willingness, motivation and involvement are important for the patients to perform their 

self-care. Lack of motivation and cooperation can be caused by lack of knowledge, lack 

of support or mental illness. 
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INLEDNING 

Diabetes typ 2 är en vanligt förekommande folksjukdom som ökar i olika delar av 

världen.  Patienter med typ 2 diabetes behöver undervisning, kunskap, uppmuntran och 

stöd för att med aktivt engagemang samt egenvård förbättra sin livskvalitet och livsstil. 

Vårdpersonalens professionella och pedagogiska hälsofrämjande insatser, baserade på 

beprövade och evidensbaserade forskningsresultat, kan ha stor effekt på patienternas 

ökade motivation för att göra livsstilsförändringar. Därför är det av stort vikt att få ökad 

förståelse och kunskap om de alternativa vägar som kan användas för att höja 

patienternas livskvalitet och förbättra deras hälsa och välbefinnande. 

Distriktssköterskorna ska i sin pedagogiska och hälsofrämjande roll kunna ge 

vägledning och tillräckligt med kunskaper för att patienterna ska kunna uppnå hälsa 

med reducerade sjukdomskomplikationer som följd. Den här studien handlar om 

distriktssköterskornas upplevelser och erfarenheter i mötet med diabetes typ 2-patienter. 

 

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 

Diabetes är en kronisk sjukdom som kännetecknas av brist på insulinproduktion och 

insulinresistens (Ericson & Ericson 2002, s.278). Sjukdomen leder till olika långsiktiga 

komplikationer såsom hjärtsjukdomar, njursjukdomar, ögonskador (Hicks, 2010) samt 

komplikationer såsom hypoglykemi, hyperglykemi och diabetisk ketoacidos (Metzger, 

2006). 

 

Enligt WHO (2012) lever ca 347 miljoner individer med sjukdomen diabetes i världen. 

Antalet kommer att stiga till 552 miljoner år 2030 (Whiting, Guariguata, Weil & Shaw, 

2011). I Sverige har ca 300 000 personer diabetes typ 2, det vill säga 3-4% av 

befolkningen lider av denna så kallade folksjukdom (Socialstyrelsen, 2010). De 

vanligaste orsakerna till diabetes typ 2 är ärftlighet och övervikt. Övervikt kan vara en 

följd av ohälsosam livsstil, dåliga matvanor samt åldrande (Metzger, 2006).  Svenska 

diabetesförbundet (2013) beskriver vikten av kunskap och information om levnadsvanor 

såsom kost, fysisk aktivitet och övervikt vid uppkomsten av diabetes typ 2. 

 

Hälsofrämjande insatser 

Vårdpersonal har en viktig roll i individuellt anpassat hälsofrämjande arbete (Ewles & 

Simnett, 2005, s.37). Hälsofrämjande arbete vid diabetesvård utförs av ett diabetesteam 

som består av bl. a. distriktssköterska, läkare, dietist samt kurator. En stark 

yrkesidentitet, det vill säga vårdpersonalens höga kunskapsnivåer, ansvarstagande samt 

självkännedom, är en viktig resurs och tillgång i det hälsofrämjande arbetet (Sarvimäki 

& Stenbock-Hult, 2008, s. 18). Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, s. 25) beskriver 

vidare att en god vårdrelation kräver att både patient och vårdpersonal ska vara aktiva 

och ha ett gott samspel i vårdandet. Eide och Eide (2009, s. 21-26) betonar vårdarens 

proportionella kommunikationssätt genom att vara en bra lyssnare, kunna skapa en 

trygg relation med patienten, ordna regelbundna träffar med patienten, förmedla 

individuellt anpassad information, vara öppen i mötet med patienter i svåra 
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känslomässig stunder, se patientens resurser och genom ett strukturerat och ömsesidigt 

samarbete hitta effektiva vägar till en hälsosam livsstil. Hörnsten, Lundman, Selstam 

och Sandström (2005) beskriver bemötandets vikt i mötet med patienter. Ett bra 

bemötande och vårdrelation leder till att patient känner sig trygg, lugn och avspänd. 

Trygghetskänslan leder till att patienten blir mer mottaglig för information och kunskap 

om sin sjukdom (Edwall, Danielson & Öhrn, 2010). Envårdrelation mellan patient och 

vårdare som är baserad på tillit, sympati, hänsyn, omtanke och vördnad ger patienten 

goda förutsättningar att ta hand om sin sjukdom (Edwall, Hellström, Öhrn, & 

Danielsson, 2008). Vårdaren ska lägga märke till individuella variationer och skillnader 

i patienternas kunskapsnivå för att på bästa sätt kunna ge individuellt anpassad 

information och undervisning (Oftedal, Karlsen & Bru, 2010). Vidare beskriver Miller 

(1992) att undervisningen kan bestå av primärprevention som en förebyggande åtgärd 

innan sjukdomen bryter ut, sekundärprevention som är åtgärder och insatser som 

minskar eller förhindrar utveckling av sjukdomen samt tertiärprevention som hjälper 

patienten att inte få livshotande komplikationer som en följd av kronisk sjukdom. 

 

Egenvård 

För en lyckad vård krävs det att individer med diabetes aktivt planerar och genomför sin 

egenvård. En effektiv egenvård kan leda till minskade komplikationer och friskare och 

hälsosammare livsstil (Polonsky, 2002, s.22). För att dessa individer ska kunna hantera 

sin sjukdom krävs vårdpersonalens stödjande insatser som underlättar för patienterna att 

sätta upp mål och förbättra sin livsstil (Sturt, Whitlock  & Hearnshaw, 2006;  Funnell & 

Weiss, 2009).  Enligt Socialstyrelsen (2010) är egenvård de insatser som en patient utför 

för att få hälsa och välbefinnande. Vidare beskriver Socialstyrelsen (2010) att för att 

patienten ska kunna utföra sin egenvård och nå sitt mål krävs individuellt anpassad 

utbildning och samverkan mellan patient, anhöriga och vårdpersonal. För en effektiv 

egenvård behövs en beteendeförändring som i första hand gäller förändrade kostvanor 

och ökad fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2010). Enligt Svenska Diabetesförbundet 

(2013) ligger ansvaret för egenvården på patienten själv men däremot är det 

vårdpersonalen som är ansvariga för att överföra nödvändig information till patienten.  

Sigurdardóttir (2004) beskriver att varje patient behöver tid för att prova olika möjliga 

strategier för att hitta den som passar bäst. Sarvimäki och Stenbock-Hult (2008, ss. 81-

85) beskriver att varje patients drivkraft, mål, resurser och kapacitet att göra en 

förändring påverkas av olika dimensioner såsom andlig, intellektuell, emotionell, 

sociokulturell samt biofysisk.  I vårdandet är det viktigt att identifiera de olika 

dimensionerna för att hjälpa patienten att uppnå bättre integration mellan dem, vilket i 

sin tur kan leda till att patienten förbättrar sin egenvård (Sarvimäki & Stenbock-Hult, 

2008). 

 

Hinder för effektivt egenvård 

Olika hinder kan motverka en effektiv egenvård hos patienter med diabetes.  Polonsky 

(2002, ss. 25-38) har delat in olika hinder som kan förekomma hos dessa patienter i tre 

kategorier: individuella hinder, kommunikativa hinder samt miljörelaterade hinder 

enligt figur 1. 
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Figur 1. Olika hinder i egenvård. A. Individuellt hinder, B. Kommunikativa hinder, C. 

Miljörelaterade hinder (Polonsky, 2002, s 25-38). 
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En annan studie i frågan om hinder i egenvård betonar både ”patientfaktorer” det vill 

säga brist på följsamhet, inställning, tro, kunskap om diabetes, språk, kapacitet, 

hälsokunskap, ekonomiska resurser, socialt stöd, samt ”kliniska faktorer” såsom dåligt 

bemötande, brist på kunskap om diabetes och otillräckligt kommunikation (Nam, 

Chesla, Stotts , Kroon & Janson, 2011). Peyrot, Rubin, Lauritzen, Snoek, Matthews och 

Skovlund (2005) har visat att psykologiska hinder är viktiga och kan leda till att 

individer med diabetes drabbas av psykisk ohälsa. En studie har visat att depression är 

dubbelt så vanligt hos individer med diabetes typ 2 jämfört med andra grupper 

(Spencer, Kieffer & Sinco, 2006).  Depression och nedstämdhet leder till försämrad 

livskvalitet och ovilja till egenvård vilket orsakar ökade komplikationer och ökad 

dödlighet (Gonzalez, Peyrot & McCarl, 2008). Vidare har en annan studie visat att 

psykologiska hinder såsom depression och känslomässigt lidande har negativ verkan på 

egenvården (Pun, Coates & Benzie, 2009). 

 

Strategier för effektiv egenvård 

Tidigare studier har påvisat att det finns olika sätt att hjälpa patienten till en hälsosam 

livsstil. En studie av Granum (1994, s. 34) har visat att för att på ett effektivt sätt kunna 

stödja är det viktigt att sätta upp ett mål tillsammans med patienter och engagera dem att 

fatta hälsofrämjande beslut om sin egenvård. Vidare beskriver Granum (1994, ss. 30-31, 

46-47) om vikten av att motivera patienten att hantera situationen och de begränsningar 

som sjukdomen för med sig samt ge dessa patienter möjlighet att dela med sig och lära 

från andra patienter i liknande situation. Enligt Heisler, Bouknight, Hayward, Smith och 

Kerr (2002)  kan vårdare stödja patienter genom att uppmuntra dem, hjälpa dem att vara 

aktiva vid beslutfattandet, undervisa dem om sin sjukdom och om efterföljande 

komplikationer samt motivera dem att leva sunt och ändra felaktiga vanor. En 

kombination av broschyrer, undervisning och elektroniska informationskällor såsom 

dator, dvd och video är effektiva sätt att inspirera patienten att lära sig praktiska 

strategier och nya alternativa vägar för att nå hälsa och välbefinnande (Samoocha, 

Bruinvels, Elbers, Anema & van der Beek, 2010). Vidare beskriver Anderson, Funnell, 

Butler, Arnold, Fitzgerald och Feste (1995) att utbildning kan lära patienten att välja 

nödvändiga strategier för att kunna fatta rätt beslut och hantera sin sjukdom på ett säkert 

sätt. Genom individuellt anpassad utbildning får patienten en uppfattning om sin roll 

och sitt ansvar och blir därmed involverad för att lösa problemet, hantera och förändra 

felaktiga beteenden (Ibid).  Trots att utbildningen och informationen är verkningsfulla 

och förbättrar patientens fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande, krävs en effektiv 

beteendeförändring, relevanta undervisningsstrategier samt regelbundet stöd från 

vårdare (Norris, Lau, Smith, Schmid & Engelgau, 2002; Heisler et al.2002).  Vidare 

beskriver Heisler et al. (2002) att patientens deltagande och engagemang i 

målsättningen leder till att de får en klarare syn på sin sjukdom och på så sätt ökar 

sannolikheten att målet uppnås. För att patienten ska kunna uppnå sina 

livsstilsrelaterade och beteendemässiga förändringar krävs målsättning som enligt 

Anderson, Funnell, Barr, Dedrick och Davis (1991) indelas i fem steg, dvs. fastställa 

problemet, kartlägga patientens resurser och hinder, sätta individuellt anpassade 

långsiktiga mål, patientens aktiva engagemang i sin egenvård samt utvärdering av 

insatser och att identifiera tillgängliga resurser, möjligheter och hinder. Nyckeln till en 

effektiv diabetesvård är patientens aktiva engagemang i sin egenvård.  Därför är det 

viktigt att genom information, utbildning, målsättning och stöd hjälpa patienten att 
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förbättra kontrollen över sin sjukdom och få högre livskvalitet (Dunnicliffe, 2000). 

Patienter behöver information, utbildning, kunskap, färdigheter, mål och motivation för 

att kunna bedöma sin situation, sin sjukdom och olika risker som sjukdomen medför för 

att kunna agera på rätt sätt och förändra beteende och livsstil (Ibid).   

 

PROBLEMFORMULERING 

Prevalens av diabetes typ 2 ökar dramatiskt i många länder och sjukdomen är speciellt 

kopplad till ohälsosamt beteende och felaktig livsstil. Diabetes kan leda till utveckling 

av en rad olika sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdomar, nedsatt syn eller blindhet 

och amputation. P.g.a. allvarliga komplikationer och ökad dödlighet bland dessa 

patienter krävs effektiva vårdinsatser och evidensbaserad rådgivning. Hur skall 

distriktssköterskan kunna möta individuella behov, förväntningar, önskningar och 

värderingar? Hur upplever distriktssköterskan patienternas medverkan och beslut om 

val av livsstil efter information, undervisning och rådgivning? Hur kan 

distriktssköterskan uppmuntra och hjälpa patienter med diabetes att vara aktiva och 

villiga att ta ansvar i hälsofrämjande insatser? Denna studie belyser distriktssköterskan 

hälsofrämjande insatser i mötet med patienter som har drabbats av diabetes. 

 

SYFTE 

Syftet är att belysa distriktssköterskans pedagogiska och hälsofrämjande roll i mötet 

med patienter med diabetes typ 2. 

 

METOD 

Ansats 

Studien är en kvalitativ intervjustudie. Lundman och Hällgren Graneheim (2012, s. 188-

189) beskriver att när fokus i en studie ligger på informanternas erfarenheter och 

upplevelser kan kvalitativ metod med induktiv ansats användas. I denna studie 

undersöktes distriktssköterskans erfarenheter och upplevelser vid vård av 

diabetespatienter varför kvalitativ metod med induktiv ansats var passande. En 

kvalitativ studie är ett ömsesidigt samspel mellan forskare och informanter där 

informanter berättar om sina erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

98). I en kvalitativ studie ligger forskarens fokus på olikheter eller likheter i 

intervjuresultat utan att blanda in sina egna uppfattningar och åsikter (Lundman & 

Hällgren Graneheim, 2012, s. 188).  Intervjuresultatet innehåller ny information och 

kunskap som erhålls från varje informant (Ibid). 

 

Urval 

Tio primärvårdsenhetschefer i Västra Götalandsregionen kontaktades via brev för att 

erhålla tillstånd för genomförandet av intervju med distriktssköterskor som jobbar med 

diabetespatienter (bilaga I). Efter erhållet tillstånd (bilaga II) från fyra 
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primärvårdsenhetschefer kontaktades informanterna via telefonsamtal. 

Inklusionskriterierna var att informanterna skulle vara distriktssköterska med egen 

diabetesmottagning vid primärvården och ha minst tre års arbetserfarenhet. Samtliga 

fyra informanter var kvinnor i åldersgruppen 40-56 år med olika lång 

arbetslivserfarenhet. Informanterna fick både muntligt och skriftligt information om 

studiens syfte och upplägg. Därefter bestämdes tid och plats i samråd med 

informanterna som föredrog att träffas på sina respektive arbetsplatser. I samband med 

intervjun fick informanterna skriva under samtyckesbrev (bilaga III). 

 

 

Datainsamling 

Datasamlingen ska inte leda till olägenheter eller svårigheter för informanterna 

(Larsson, 2005). Därför genomfördes samtliga intervjuer med hänsyn till 

informanternas önskemål om tid och plats. Intervjuerna genomfördes vid fyra 

vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. Informanterna bestod av fyra 

distriktssköterskor med egen diabetesmottagning. Efter ytterligare information om 

studiens syfte, studiens betydelse samt tillåtelse från informanterna spelades 

intervjuerna in med diktafon.   Intervjuerna var baserade på öppet samtal såsom 

Dahlberg, Dahlberg och Nyström (2008, s.184) nämner.  Intervjuerna påbörjades med 

ledande frågor såsom hur distriktssköterskorna kunde påverka hälsofrämjandet för 

patienter med typ 2-diabetes samt distriktssköterskornas erfarenheter och upplevelser av 

att möta patienternas individuella behov, förväntningar och önskningar. Intervjuerna 

varade 25-40 minuter. Enligt Larsson (2005) ska informanterna försäkras om att deras 

identitet och arbetsplats ska hållas anonyma samt att de ska ha möjlighet att avbryta 

studien. Under intervjun ställdes även följdfrågor för att få bättre uppfattning om 

innebörden av informanternas erfarenheter och upplevelser, till exempel Kan du säga 

något exempel? Kan du förklara mera? Vad detta gav för resultat? Gick det att använda 

andra metoder? Hur kan man hantera denna situation på bästa sätt? Detta för att erhålla 

ökad kunskap om informanternas tankar och erfarenheter i ämnet (Kvale & Brinkmann, 

2009, s. 42-44). 

 

Dataanalys 

Intervjuerna analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys enligt Lundman och 

Hällgren Graneheim (2012, s. 187). Intervjuerna skrevs ned och innehållet lästes 

noggrant för att hitta meningsbärande enheter som motsvarade denna studies syfte. 

Därefter gjordes kondensering av de meningsbärande enheterna enligt Lundman och 

Hällgren Granheim (2012, s. 187-189) genom att texten förkortades utan att innehållet 

påverkades. De kondenserade meningsbärande enheterna kodades i form av kortare 

meningar fast med samma innehåll. Ur de olika koderna utformades underkategorier 

och därefter kategorier (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012, s. 187-189). 

Dataanalys av intervjuerna gjordes med hänsyn till både det manifesta och latenta 

innehållet såsom tystnad och skratt (Burns & Grove, 2005) Analysprocessen visas i 

tabell 1. 
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Tabell 1. Analysprocess 

Meningsbärande 

enhet 

Kondenserad 

meningsbärande 

enhet 

Kod Underkategori Kategori 

”Jag går aldrig in 

och säger så ska 

du äta t.e.x …det 

här är det som 

gäller. Det har jag 

aldrig gjort utan 

dem viktiga 

förändringar är 

dem små som 

man kan ändra 

dagligen. 

Små ändringar 

görs dagligen 

utan att använda 

tvång, krav eller 

press mot 

vårdtagare.  

Vårdtagare 

gör små 

ändringar 

utan att 

pressas. 

En förändrad 

livsstil 

Hälsofrämja

nde och 

pedagogisk 

bemötande 

 

Forskningsetiska överväganden 

Gustafsson, Hermerén och Petersson (2005, ss. 19-20) delar in de etiska övervägandena 

i fyra delar. Det första villkoret är att forskaren måste informera deltagarna om studiens 

syfte och mål genom att skicka informationsbrev, det andra villkoret är medgivande att 

delta i studien och fritt val att avstå från att delta i studien när som helst under studiens 

gång. Det tredje villkoret är konfidentialitet, det vill säga förvaring av forskningsresultat 

på ett säkert sätt. Det fjärde villkoret är att alla deltagarna försäkrats om anonymitet, 

studien ska vara utformad på ett säkert sätt samt inte leda till svårigheter, skada eller 

lidande. Denna studie utfördes med hänsyn till de etiska kraven när det gäller 

information till både enhetschefer och informanter. Efter tillåtelse från enhetschefer fick 

informanterna information om studiens syfte och innehåll och hade möjlighet att avstå 

från delta i studien. Informanterna försäkrades även om anonymitet och säker förvaring 

av erhållet intervjumaterial. 
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RESULTAT 

Utifrån analysen framträder tre kategorier och tio subkategorier, se tabell 2.

  

Tabell 2. Beskrivning av kategorier och underkategorier. 

Kategorier Subkategorier 

Distriktssköterskornas hälsofrämjande och  

pedagogiska bemötande 
 Sätta upp realistiska delmål 

 Skapa motivation genom undervisning 

 Skapa motivation genom engagemang 

 Skapa motivation genom gruppträffar 

 Individuellt anpassad vård 

Hälsofrämjande samt stödjande insatser  Diabetesteamets stöd 

 Anhörigas stöd 

Hinder för effektiv egenvård  Brist på motivation 

 Brist på samarbete 

 Brist på engagemang 

 

 

Distriktssköterskornas hälsofrämjande och pedagogiska bemötande 

Genom distriktssköterskornas hälsofrämjande och pedagogiska insatser ges patienten 

möjlighet att tänka över, få en djupare förståelse för samt låta sig inspireras och 

motiveras till att ta hälsofrämjande steg och ändra felaktig livsstil. 

Distriktssköterskornas roll när det gäller arbetsrutiner, engagemang samt 

undervisningsmetoder beskrivs som mycket viktig och avgörande för att patienten ska 

bli motiverad och villig att delta i förändringsarbetet. Dialog, samarbete och hänsyn till 

individuella variationer krävs för att patienten ska få möjlighet att praktisera nya 

utmaningar och se över felaktiga tankesätt, beslut och ställningstaganden. Kategorin 

beskriver distriktssköterskornas yrkesskicklighet som ett effektivt verktyg i det 

hälsofrämjande och pedagogiska arbetet. Kategorin stöds av att med hjälp av 

underkategorierna sätta upp realistiska delmål, skapa motivation genom undervisning, 

skapa motivation genom engagemang, skapa motivation genom gruppträffar samt 

individuellt anpassad vård. 

 

Sätta upp realistiska delmål 

Förändringar är de som görs med små steg och som upplevs realistiska.  

Distriktssköterskorna tar hänsyn till patientens resurser och möjligheter och sätter upp 

delmål och planerar hälsofrämjande insatser utifrån det. Patientens vilja som är en viktig 

drivkraft för en livsstilförändring förstärks genom distriktssköterskornas förhållningssätt 

och bemötande.   

 

”… Jag hade en diabetes patient som var golfare som alltid åt sin lunch på golfkrogen 

nästan varje gång han var där… Då bad han mig att titta igenom menyn tillsammans… 

Vad kan jag göra för att förbättra kosten frågade han… Då gick vi igenom och märkte 
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att maten skulle passa bra med lite ändring….Om du tar bort såsen…minska lite på 

potatisen och går förbi salladsbuffén och plockar på där istället…Han blev glad och 

gjorde jätteförbättring med sin vikt och även med labvärdet.”                                      

 

En pressad tillvaro kan försämra de hälsofrämjande insatsernas resultat. Att ställa stora 

krav och sätta upp orealistiska mål kan leda till att patienten får en känsla av 

otillräcklighet och osäkerhet. 

 

”Jag går aldrig in och säger så här ska man äta… det här är det som gäller… det har 

jag aldrig gjort… utan de viktiga förändringarna är de små förändringarna.” 

 

”Jag brukar sätta indelade realistiska mål för att patienten ska kunna förverkliga de 

insatta delmålen utan att anstränga sig och bli pressad.”  

    

Det krävs att patienten är medveten om sin situation och aktivt närvarar i 

förändringsarbetet. Distriktssköterskorna beskriver att de uppmuntrar patienterna utifrån 

olika pedagogiska och vetenskapliga sätt att ta hand om sin egenvård och förändra 

negativa livsstilsfaktorer och förebygga sjukdomens åstadkommande komplikationer.   

 

Skapa motivation genom undervisning 

Distriktssköterskorna beskriver att ökad kunskap hos patienten leder till ökad 

motivation.  

 

”Ökad kunskap är viktigt för att patienter ska bli uppmuntrade att ta steget till en 

livsförändring.” 

 

Undervisningsmaterial är ett effektiv redskap som distriktssköterskorna använder för att 

motivera patienter att vara aktiva i sin egenvård. Distriktssköterskorna försöker överföra 

information på ett så pedagogiskt och naturligt sätt som möjligt. De använder olika 

hjälpmedel i form av broschyrer som innehåller många bilder och bra information. 

Distriktssköterskorna följer upp resultatet av undervisning och informationsgivning 

genom att ordna tätare kontakt med patienten både vid mottagning och via 

telefonsamtal.  De beskriver att patienterna uppskattar tätare uppföljning under 

förändringsarbetet. De flesta patienter beskrivs vara mottagliga och positiva till att ta 

emot och använda ny kunskap.   

 

”Jag använder papper, penna… ritar pedagogiska bilder om blodkärl och förklarar vad 

som händer i kroppen.” 

 

”Först och främst tycker jag att patienterna behöver få tillräckligt med information och 

undervisning om sin sjukdom, vad det betyder att vara diabetiker, vilka förändringar de 

kan förvänta sig hända i kroppen och vilka komplikationer de kan få. 

 

Distriktssköterskorna beskriver att tillräckligt med kunskap leder till att patienternas 

motivation ökar och att de öppnar sig lättare och kan ta emot information och kunskap 

på ett effektivare sätt. 
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Skapa motivation genom engagemang 

Distriktssköterskorna beskriver att ett aktivt engagemang har motiverande verkan på 

patienten. Patienten känner sig hörd och sedd och märker att någon bryr sig. Ett aktivt 

engagemang från distriktssköterskorna leder till att de ser behovet, märker vilka 

förväntningar eller värderingar som varje enskild patient har och utifrån dessa använder 

motiverande redskap. 

”… Jag är väldigt frikostig med att ta tillbaka patienterna väldigt snabbt. När vi är 

överens om några mål eller förändringar så vill jag träffa dem 2-3 månader senare och 

följa upp det… då ökar patienternas motivation när de märker tex… att vikten har 

stannat eller till och med har gått ner.”     

Distriktssköterskornas engagemang beskrivs skapa en bra vårdrelation och öka 

patientens trygghetskänsla, självkänsla och motivation till förändring. 

 

Skapa motivation genom gruppträffar 

Distriktsköterskornas egna erfarenheter om gruppträffar beskrivs som en positiv och 

effektiv metod i hälsofrämjande arbete. Gruppträffar är till för att patienterna ska kunna 

få möjlighet att utbyta tankar, erfarenheter, ställa frågor och diskutera sina problem 

tillsammans. Möte mellan patienter med samma hälsoproblem ökar deras kunskapsnivå 

samt motivation vilket leder till bättre kontroll över sjukdomen.  Trots de positiva 

efterföljder som gruppträffar medför beskriver distriktssköterskorna att det för 

närvarande inte finns något utrymme och resurser till sådana. 

 

”Stöd från andra patienter som är i samma situation kan vara uppmuntrande i 

hälsofrämjande arbete.” 

 

Distriktssköterskorna beskriver att genom gruppträffar kan patienterna lära sig mycket 

av varandra och få möjlighet att stödja och hjälpa varandra i speciellt svårhanterbara 

situationer.    

 

 

Individuellt anpassad vård 

Distriktssköterskorna beskriver varje patient som en enskild och unik person och därför 

försöker de anpassa information, undervisning och stöd efter patientens behov, 

förväntningar och värderingar. Kontinuerligt stöd ges till patienter som bedöms behöva 

mer hjälp att ändra sitt hälsotillstånd. Förutom hälsosamtal skrivs även fysiskt aktivitet 

på recept (FAR) för att patienterna ska få möjlighet att träna efter sin egen förmåga. 

Realistisk och individuellt anpassad rådgivning och målsättning underlättar för 

patienterna att genomföra livsstilsförändring. 

”… Det första mötet är mycket viktigt… man kan se från början om det är en person 

som har viljan, engagemang, tillräckligt med information eller motivation …. då kan 

man anpassa insatserna efter patientens resurser och förmåga.” 

Distriktsköterskorna strävar efter att på ett pedagogisk och effektivt sätt ge individuellt 

anpassad vård. Alternativa förändringsinsatser väljs utifrån varje patients förmåga och 
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resurser. Patienterna har olika kunskapsnivåer och därför kan distriktssköterskorna inte 

följa en standardmetod vid undervisning och informationsgivning.   

”… Jag brukar ställa några frågor i början om t.ex.…. Vad de tycker om fysisk aktivitet, 

vad de tycker om hälsosam kost … sedan utifrån deras synsätt och förståelse försöker 

jag anpassa informationsgivning och målsättning.”   

En del patienter har olika etnisk och kulturell bakgrund, och det beskrivs som extra 

viktigt att lägga märke till kulturella variationer. Det finns patienter som tar till sig 

information och undervisning mycket snabbt men det finns också patienter som kräver 

mer insatser och engagemang från distriktssköterskor. Patienter kan ha olika matkultur 

och livsstil som kan vara svårt att ändra på. 

 

”Man ska inte ta ifrån patienterna allt som de är vana vid utan man kan hjälpa dem att 

dra ner på onyttigheter och öka det som är bra för hälsan.” 

     

     

Hälsofrämjande samt stödjande insatser 

Diabetespatienter har möjlighet att få hjälp från diabetesteamet som består av 

diabetessköterska, dietist, läkare, psykolog samt sjukgymnast. Både diabetesteamet och 

de anhöriga beskrivs vara stöd i det hälsofrämjande arbetet. Diabetesteamets 

hälsofrämjande förhållningssätt samt stödjande funktion leder till en bra vårdrelation. 

Genom diabetesteamets aktiva insatser, tillgänglighet samt lyhördhet skapas trygghet 

och tillit hos patienten. Anhöriga är värdefulla resurser som stärker patienternas vilja, 

motivation samt engagemang i sin egenvård.  Kategorin stöds av underkategorierna 

diabetesteamets stöd samt anhörigas stöd. 

 

Diabetesteamets stöd 

Diabetespatienter har möjlighet att få hjälp från diabetesteamet som består av 

diabetessköterska, dietist, läkare, psykolog samt sjukgymnast. Distriktssköterskorna 

beskriver att patienter som har diabetes upplever ökad trygghet genom kontakt med 

olika yrkeskategorier i frågan om sin sjukdom. Distriktssköterskorna menar att 

teamarbete hjälper patienterna att växa i sitt ansvarstagande samt självförtroende. 

Patienter med regelbundna kontakter med diabetesteamet beskrivs ha bättre kunskap 

och är mer aktiva i sin egenvård.   

 

”Diabetesteam är en strukturerad hjälpinsats som är tillgänglig för alla  

diabetespatienter.”  

 

”Diabetesteamets hälsofrämjande insatser underlättar för patienter att hantera sin 

sjukdom bättre.”   

 

Vidare beskrivs att patienten tillsammans med diabetesteamet kan hitta effektiva 

strategier för att förbättra livskvaliteten samt minska riskfaktorer som kan leda till akuta 

eller sena komplikationer. 
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Anhörigas stöd 

Anhöriga kan vara en tillgång i hälsofrämjande arbete. Patienternas upplevelse om 

anhörigas stödjande funktion varierar mycket enligt diabetessköterskorna.  Kvinnor 

beskrivs verka vara mer belastade än män på grund av att de måste anpassa sig efter 

övriga familjemedlemmar när det gäller matlagning och träningsstunder.  De flesta 

kvinnor med diabetes besöker mottagningen ensamma och övriga familjemedlemmar 

får därför inte möjlighet att erhålla kunskap om sjukdomen genom den 

anhöriginformation som ges. Större andelen av män med diabetes besöker mottagningen 

tillsammans med sina fruar vilket underlättar för dem att få stöd och kontroll över sin 

sjukdom.   

”Många män har med sig sina fruar… det är bra därför att det ofta är fruarna som 

lagar mat hemma… tvärtom har jag aldrig haft en kvinna med diabetes som följer med 

sin man… det har jag aldrig sett.” 

De patienter som får stöd från anhöriga får bättre självkänsla och motivation för att göra 

nödvändiga livsstilsförändringar.  

”Anhörigstöd ger ökad trygghetskänsla hos den drabbade. 

”Det krävs aktivt engagemang från både distriktssköterskor och anhöriga för att 

patienten inte ska känna sig ensam i sin kamp mot sjukdomen.”   

 

”Som vårdpersonal har man skyldighet att ge information och undervisning till 

anhöriga om olika stödformer…. men händer det inte så ofta att anhöriga följer med… 

då försöker jag att skicka med patienten olika broschyrer att titta igenom med 

anhöriga.”     

 

Patienter med speciellt nydebuterad diabetes kan behöva mycket stöd från närstående.  

De kan känna sig vara i en pressad situation och hamna i psykisk ohälsa. Därför kan av 

olika former stöd från närstående vara till stort hjälp för att dessa patienter ska kunna få 

kontroll över sin sjukdom. 

 

 

Hinder för effektiv egenvård 

För att ett hälsofrämjande arbete ska ge ett optimalt resultat behövs patientens ökade 

egenvårdskapacitet. Det finns olika begränsande faktorer såsom brist på kunskap, brist 

på att ta emot information och genomföra förändringar, brist på motivation, brist på 

samverkan samt brist på engagemang. 

 

Brist på motivation 

Det finns patienter som har tillräckligt med information och kunskap om sin sjukdom 

men de gör ändå ingen livsstilsförändring på grund av brist på motivation. 

 

”… Hur mycket man än informerar händer ingenting… därför är det jättejobbigt… det 

måste finnas en motivation.”   
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En del patienter saknar motivation att ändra felaktiga livsstilsbeteenden på grund av oro 

och rädsla. Andra vill inte erkänna att de bär på en kronisk sjukdom och är därför inte 

motiverade och villiga att engagera sig i sin egenvård. Psykisk ohälsa beskrivs som en 

annan orsak som negativt påverkar motivationen. 

 

”Jag försöker skapa möjligheter med hänsyn till patienternas förutsättningar och 

resurser… men när motivationen saknas är insatserna inte till nytta.” 

     

Ett motiverande samtal beskrivs vara verksamt när patienten vill och har motivation att 

leva i hälsa och välbefinnande. Distriktssköterskorna beskriver att patientens ointresse 

och ovilja att delta i hälsofrämjande arbete försvårar målsättning och uppföljning av 

sjukdomen och kan leda till utveckling av allvarliga komplikationer. 

 

Brist på samarbete 

I ett hälsofrämjande arbete krävs ett ömsesidigt samarbete mellan distriktssköterska och 

patient. Detta samarbete kan drabbas negativ på grund av patientens bristfälliga 

engagemang i sin egenvård. Distriktssköterskorna beskriver att i en vårdrelation behövs 

det att både distriktssköterskan och patienten är aktiva och jobbar mot samma mål. När 

det saknas eller finns brist i samarbete mellan vårdare och patient kan detta försvåra 

hälsofrämjande arbete vilket kan leda till utebliven förbättring och så småningom 

utveckling av olika former av komplikationer i patientens diabetessjukdom. Ett samspel 

och ömsesidigt deltagande krävs för att en förändring ska kunna ske. 

 

” Hur mycket man än informerar vill de inte ta emot och använda det därför är det 

jättejobbigt…. Det måste finnas ett ömsesidigt samarbete från både sidor.”       

                                                                                                      

Brist på engagemang 

I en vårdrelation händer det ibland att en patient på grund av olika bakomliggande 

orsaker inte bryr sig om att göra några insatser för att förändra sin situation. 

Distriktssköterskornas upprepade informationsgivning om egenvård, aktivt engagemang 

och insatser beskrivs inte nå fram så länge patienten inte tar sjukdomen på allvar och 

inte vill engagera sig i sin egenvård. Detta leder till att förändring och förbättring av 

patientens hälsa uteblir.  

 

”Det går inte att hjälpa de patienter som inte bryr sig och inte vill ändra på sina 

felaktiga vanor och livsstil hur mycket man än försöker.” 

 

”En del patienter tar inte sin sjukdom på allvar och tar inte emot informationen som 

ges, därför kan man inte komma långt i det hälsofrämjande arbetet.” 

 

Distriktssköterskorna beskriver att de med alla tillgängliga medel, resurser och metoder 

försöker nå och hjälpa patienter till en hälsosam livsstil. Trots distriktssköterskornas 

aktiva insatser finns patienter som har väldigt svårt att ändra på sin livsstil eller saknar 

engagemang samt följsamhet i sin egenvård. Sådana patienter remitteras vidare till 

sjukhuset för att få hjälp där.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Metoden som användes vid denna studie var kvalitativ metod med induktiv ansats som 

ansågs vara lämplig för att undersöka distriktssköterskornas erfarenheter och 

upplevelser i hälsofrämjande arbete. Datainsamlingen gjordes med hjälp av intervju 

vilket bedömdes vara fördelaktigt därför att författaren fick möjlighet att få djupare 

förståelse genom informanternas ickeverbala signaler som en komplementär till det 

verbala. Vid ansamling av datamaterial genom intervju är det viktigt att så som Burns 

och Grove (2005) nämner vara uppmärksam på kroppsspråk. För att kunna leverera en 

djupare innebörd av intervjun krävs uppmärksamhet på alla detaljer.  Författaren ställde 

följdfrågor för bättre tydliggörande data från informanterna och för att få en djupare 

beskrivning utifrån undersökningens syfte.  

Analysprocessen gjordes enligt Lundman och Graneheim (2012, ss.187-189) 

beskrivning.  Intervjun skrevs ner ordagrant och lästes därefter upprepade gånger för att 

få en överblick av hela materialet. Därefter valdes meningsbärande enheter som verkade 

relevanta för studien ut. Genom kondensation av de meningsbärande enheterna 

förkortades texten,blev kodad och delades in i underkategorier och kategorier. Under 

kondenseringen försökte författaren att förkorta de meningsbärande enheterna utan att 

det verkliga budskapet i meningen förlorades. Lundman och Graneheim (2012, ss.187-

189) betonar rätt val av meningsbärande enheter. Meningsbärande enheter ska inte vara 

för små eller för stora därför att det kan leda till att man antingen förlorar värdefulla 

data eller riskerar att det består av flera delar (Ibid). Varje meningsbärande enhet ska 

hamna under en bestämd och relevant kategori (Ibid).   

Distriktssköterskor från fyra olika vårdcentraler belägna i olika stadsdelar i Västra 

Götalandsregionen deltog vid denna studie. Det var tänkt att fler intervjuer skulle 

utföras men författaren fick bara tillåtelse från fyra enhetschefer. Fyra intervjuer i fyra 

olika stadsdelar gav svar till studiens syfte.  Kvale och Brinkman (2009, s. 267) 

beskriver att en studies giltighet inte beror på antalet intervjuer utan på deras kvalitet.  

Data samlades och bearbetades för att på ett trovärdigt och giltigt sätt motsvara studiens 

syfte. En stor del av studiens resultat överensstämmer med tidigare studier och även 

bland informanterna vid denna studie. Därför är resultatet giltigt för diabetesvård trots 

begränsat urval. Resultat från denna studie kan motivera till djupare studier i framtiden.  

Lundman och Hällgren Graneheim (2012, ss. 187-189) betonar att datamaterialens 

kvalitet och trovärdighet bestäms av vald metod. För att få ett trovärdigt resultat 

användes en systematisk innehållsanalys med frånvaro av egna tolkningar. Det framkom 

både likheter och olikheter men mest likheter i informanternas upplevelser och 

erfarenheter i mötet med diabetespatienter.  Citat har också använts för att styrka och 

stödja erhållet resultat.  Resultatens trovärdighet styrktes även genom att författaren 

själv utförde både intervjun och analyserade datamaterialet vilket är fördelaktigt enligt 

Trost (2010, s. 61).  
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Resultatdiskussion 

Den här studien visar att hälsofrämjande och pedagogiska insatser kräver ömsesidigt 

samarbete och engagemang mellan distriktssköterskor och patienter. Övriga faktorer 

såsom tillgängliga resurser samt närståendes stödjande roll är också avgörande i 

vårdandet. I det följande diskuteras hälsofrämjande insatser och hinder i egenvård. 

 

Distriktssköterskornas hälsofrämjande och pedagogiska bemötande 

Diabetes är en kronisk sjukdom som kräver observation och uppmärksamhet på olika 

faktorer som kan påverka sjukdomens utveckling både negativt och positivt. De 

viktigaste faktorerna som en individ med diabetes bör vara uppmärksam på är kost, 

motion, p-glukosvärde, symptom samt medicinintag. Denna intervjustudie visar att 

patientens vilja är en viktig faktor för att en hälsofrämjande insats ska kunna ge resultat. 

Vilja är grunden för att bli aktiv i sin egenvård, vara följsam samt ha uthållighet för att 

förverkliga insatta delmål. Utebliven eller bristande hantering av sjukdomen kan leda 

till svåra irreparabla komplikationer och i värsta fall döden. Med stark vilja kan 

patienter med diabetes nå långt i sitt hälsofrämjande arbete. I möte med dessa patienter 

försöker distriktssköterskorna genom ett professionellt förhållningssätt leda dem i rätt 

riktning. Att kunna motivera en patient som inte visar något intresse kräver mer än 

rutinmässiga insatser. Distriktssköterskorna i denna studie styrs inte bara av rutiner utan 

också av patientens individuella behov. Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud, och 

Fagerberg (2003) beskriver att i en vårdrelation är det viktigt att utgå från patientens 

livsvärld, förväntningar och kunskapsnivå. Erfarenhet, kunnighet, kompetensutveckling, 

lyhördhet samt aktivt engagemang är distriktssköterskornas vårdinsatser för att skapa en 

trygg och säker vårdrelation. Distriktssköterskorna i denna studie uppmuntrar 

patienterna, ger stöd till egenvård och hjälper dem att känna sig delaktiga och 

motiverade vilket överensstämmer med resultat från Pagels (2004) studie. 

Distriktssköterskorna försöker med yrkesskicklighet att upptäcka och genom 

användning av olika hälsofrämjande metoder eliminera olika hinder som kan ha negativ 

inverkan på patienternas egenvård. Dessa hinder kan enligt Polonsky (2002, s. 25-38) 

bestå av personliga hinder, mellanmänskliga hinder samt miljömässiga hinder. 

Vårdpersonalens mål är att skapa en trygg atmosfär där patienten känner sig villig att 

aktivt ta steg mot en förbättrad livsstil.  

 

Patienten ska vara i centrum, det vill säga distriktssköterskorna ska ta hänsyn till 

patientens önskan och delaktighet i sin egenvård (Stewart, 2001). Det handlar om att 

acceptera patientens önskan, tankar, värderingar, att försöka uppmuntra och hjälpa dem 

att vara aktiva och delaktiga i sin hälsofrämjande vård (Prueksaritanond, Tubtimtes, 

Asavanich & Tiewtranon, 2004). Det är viktigt att distriktssköterskorna i mötet med 

diabetespatienter får tillräckligt med information för att kunna bilda sig en uppfattning 

om och förståelse för patienternas inre upplevelse och tankar kring att leva med 

diabetessjukdom. Distriktssköterskan behöver också känna till patienternas efterföljande 

känslomässiga reaktioner såsom aggressivitet, rädsla samt skam över att vara sjuk.  

Obehandlade känslor kan leda till psykisk ohälsa som depression och en känsla av 

meningslöshet att delta i förändringsarbete.  Endast genom ett öppet förhållningssätt kan 

distriktssköterskan få kunskap om var en patient befinner sig i sin egenvård och som 

Davis, Schoenbaum och Audet (2005) beskriver kunna hantera situationen och sätta upp 
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effektiva strategier som är anpassade för varje patient. Distriktssköterskorna vid denna 

studie använder sig av väl beprövade samt evidensbaserade metoder för att kunna ge en 

effektiv vård. Information och undervisning är effektiva medel som 

distriktssköterskorna använder för att eliminera barriärer och hjälpa patienten att hitta 

strategier i sin egenvård. Patienterna behöver känna sig hörda, sedda, delaktiga och 

bekräftade. Distriktssköterskornas hälsofrämjande hjälpinsatser är avgörande för att 

patienterna ska ta sig igenom livsförändringarna.  Målet i det hälsofrämjande arbetet är 

att öka patienternas möjlighet att få kontroll över sin sjukdom,förbättrad fysisk och 

psykisk hälsa samt ökat välbefinnande. Det är viktigt att identifiera både patienternas 

resurser och möjligheter samt även hinder och svagheter för att med rätt strategi kunna 

ge den hjälp som behövs.  Patienterna får en klarare syn på sin hälsa genom 

undervisning och egna personliga erfarenheter (Pellmer & Wramner, 2002, s. 9) 

 

Ett individuellt möte med patienten ger möjlighet till en tryggare och mera personlig 

vårdrelation. Enligt Granum (1994, s. 29) ska relationen mellan vårdare och patient vara 

som en du och jag-relation det vill säga ett utbyte av tankar, känslor, tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Det behövs även gruppträffar vilka kan vara uppmuntrande 

för patienter där de får möjlighet att dela erfarenheter, kunskap och upplevelsen av att 

leva med diabetes. I denna studie framkom att gruppträffar för närvarande inte är 

aktuellt vid de intervjuade distriktssköterskornas arbetsplatser men däremot är det tänkt 

att sådana möten ska ordnas i framtiden.  Eftersom gruppträffar gör det möjligt för 

patienterna att träffa andra i liknande situation kan det motivera dem att genomföra 

livsstilsförändring. Avsaknad av gruppträffar kan innebära frånvaro av viktiga 

vårdinsatser i det hälsofrämjande arbetet, och något som kan behöva åtgärdas.  Granum 

(1994, s. 46) beskriver att gruppträffar bestående av patienter med samma hälsoproblem 

har positiv effekt på hälsofrämjande arbete. Genom gruppträffar skapas ett socialt 

nätverk som leder till beteendeändring (Ibid, s. 47).  

 

Distriktssköterskornas lyhördhet, motiverande samtal samt yrkesskicklighet gör det 

möjligt för patienterna att vara delaktiga vid målsättning och planering vilket ökar 

motivationen och viljan att vara aktiva och engagera sig i förändringsarbetet. 

Motiverande samtal är en viktig insats i hälsofrämjande arbete p.g.a. att det vägleder 

patienten till att starta en livsstilsförändring.  Motiverande samtal kan också skapa en 

trygg miljö och leda till att öka patientens självkännedom, självkänsla och inspirera till 

att nå målet. Rubak, Sandboek, Lauritzen och Christensen (2005) visar att motiverande 

samtal främjar livsstilsförändring.  Därför är distriktssköterskans yrkesmässiga 

färdigheter centrala. Genom att tillämpa evidensbaserade metoder och genom anpassade 

samtal, undervisning och insatser kan distriktssköterskan underlätta beteendeförändring 

hos dessa individer. I denna studie beskriver distriktssköterskorna att de använder 

motiverande samtal och undervisning vilket ger bra resultat. Tidigare studie bekräftar 

också att både undervisning och motiverande samtal påverkar patientens 

egenvårdsbeteende positivt (Osborn & Egede, 2010).  Denna studie visar att individuellt 

anpassad undervisning och informationsgivning leder till ökad kunskapsnivå och 

motivation att göra förändringar. Garica (1999) har också visat ett positivt samband 

mellan kunskapsnivå och egenvård.  

 

Hur en patient lär sig att tillämpa inlärda kunskaper är individuellt. Det finns olika 

faktorer som kan vara avgörande för inlärning av nya rutiner, det vill säga patientens 
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hälsotillstånd, fysisk kondition, psykisk hälsa eller ohälsa, sociala kontakter, intellekt, 

ålder, tidigare erfarenheter, vanor, kunnighet och livsrutiner (Granum, 1994, s. 27). 

Denna studie visar att ökad kunskapsnivå kan leda till ökat patientengagemang, 

mottaglighet för information och vilja att genomföra livsstilsförändringar.  

 

Äkta och riktig inlärning enligt Granum (1994, s. 17) är kognitiv inlärning, dvs. 

patienten tänker över den erhållna informationen och försöker lösa sitt problem. Vid 

psykomotorisk inlärning praktiserar patienten den inlärda kunskapen, t.ex. användning 

av injektionsteknik samt affektiv inlärning. Patienten kan då ändra sin felaktiga livsstil 

genom användning av den erhållna information samt också i handling visa att den 

inlärda kunskapen kan praktiseras.  För att de olika delmomenten vid inlärningen ska 

kännas meningsfulla för patienten är det viktigt att distriktssköterskor lägger upp 

undervisningen på ett motiverande sätt. Patientens inlärningsförutsättning kartläggs med 

hjälp av samtal (Ibid,  s. 27).  

 

Livsstilsförändring är en process som kan ske successivt under olika långa perioder 

beroende på individuella variationer. Denna studie visar att distriktssköterskorna 

använder individuellt anpassad vård med hänsyn till patientens livsmönster. Det finns 

patienter som kräver mer insatser och större engagemang för att hantera sin sjukdom. 

Undervisningen genomförs därför enligt individuella behov. Hur mycket hjälp varje 

enskild patient behöver beror på hur det går för dem i det dagliga livet.  I en individuellt 

anpassad vård ligger fokus på att med hjälp av olika hjälpmedel och material ge 

patienten styrka och motivation i sin egenvård. Några studier har visat att egenvård i 

form av aktiv träning samt rätt kost leder till både fysiskt och psykiskt välbefinnande 

och hälsa (Barlow, Turner & Wright, 2000; Barlow, Wright, Sheasby, Turner & 

Hainsworth, 2001). Distriktssköterskorna i denna studie gör uppföljning av insatta mål 

och planering för att hitta anpassade metoder som på bästa sätt kan hjälpa patienten. 

Vårdpersonalens professionella förhållningssätt i mötet med patienter leder till minskat 

vårdlidande och ökad trygghet (Dahlberg et al, 2003, ss. 33-35). 

 

All patientkontakt ska ske med hänsyn till patienters integritet, autonomi och rätten till 

självbestämmande och delaktighet. I en ömsesidig vårdrelation baserad på respekt får 

patienten hög motivation att aktivt utföra egenvården.  Diabetesteamets aktiva insatser 

leder till att patienterna känner sig hörda och sedda vilket kan öka deras vilja samt 

motivation att bli aktiva i sin egenvård. Granit och Hjalmarsson (2006, s. 25) beskriver 

att diabetesteamets hälsofrämjande förhållningssätt ökar patienternas vilja att göra 

livsstilsändring.  Resultat i denna studie visar vårdpersonalens aktiva engagemang samt 

insatser att undervisa, stödja, använda metoder samt alternativa vägar för att främja 

hälsan och förebygga sjukdomen. 

 

Hinder för effektiv egenvård 

Trots distriktssköterskornas hälsofrämjande vård och insatser finns det individer med 

diabetes som inte visar något intresse eller engagemang i sin egenvård. Brist på vilja, 

motivation och intresse kan ha olika bakgrundsorsaker vilka bör undersökas. Dessa 

patienters hälsotillstånd kräver en utredning för att klargöra om det finns depression 

eller psykisk ohälsa. Det finns andra faktorer som också kan utgöra hinder, t.ex. 

kulturella barriärer, kunskapsnivå, utbildningsnivå samt brist på stöd från omgivningen. 
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Individuellt omhändertagande är viktigt i mötet med patienter med nedsatt 

sjukdomsinsikt och brist på förståelse för sin situation. Anhöriga, närstående, 

arbetskamrater samt vårdpersonal som kan stödja och påverka patienternas engagemang 

och egenvård positivt är viktiga. En studie har påvisat att stöd från anhöriga eller 

närstående är en mycket värdefull resurs för att främja och möjliggöra egenvården 

(Sturt, Hernshaw, Barlow, Hainsworth & Whitlock, 2005). Socialstyrelsen (2012) 

beskriver anhörigas stödjande roll i hälsofrämjande arbete och att de anhöriga behöver 

stödjas för att sedan i sin tur ge stöd till de drabbade personerna. I denna studie 

beskriver distriktssköterskor att bristfälliga insatser från anhöriga i längden kan påverka 

patientens psykiska och fysiska hälsa, både indirekt och direkt. Därför är det viktigt att 

vårdpersonalen hittar alternativa vägar för att uppmuntra anhöriga och närstående att 

känna sig delaktiga i det hälsofrämjande arbetet.  Varje patient behöver socialt stöd, 

utbildning som ger dem kunskap, strategier som ökar deras motivation samt samverkan 

för att i slutändan nå målet som är ett ändrat beteende och hälsosam livsstil.  

 

Dahlberg och Segesten (2010, s. 308) beskriver att en effektiv vård kräver att både de 

medicinska och de vårdvetenskapliga insatserna måste gå hand i hand. 

Distriktssköterskornas yrkesroll innebär att de ska kunna identifiera individer i riskzon 

och genom stödjande och motiverande samtal försöka engagera dessa i sin egenvård. 

Enligt Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) ska distriktssköterskans arbete och 

insatser grundas och stödjas på riktlinjer samt författningar. Distriktssköterskans 

hälsofrämjande insatser ska baseras på etiska värderingar såsom hänsynstagande för 

autonomi samt integritet (Ibid).   

 

Distriktssköterskorna ska inte bara ge information och undervisning utan måste vara 

tillgängliga, lyssna, visa empati, lindra lidande och främja hälsa och välbefinnande. 

Distriktssköterskan ska stödja egenvården, respektera integritet, autonomi samt 

delaktighet.     

 

 

SLUTSATSER 

Diabetes är en kronisk sjukdom med en ökande andel insjuknande individer i världen. 

För att förbättra vård och förebyggande arbete för patienter med diabetes krävs ett 

välstrukturerat och professionellt förhållningssätt med effektiva strategier. Individuellt 

anpassad målsättning, noggrann planering, genomförande av insatta delmål och 

utvärdering av erhållet resultat är viktiga.  På sin väg till en hälsosam livsstil behöver 

patienter med diabetes få tillräcklig information, undervisning, utbildning och stöd för 

att få kontroll över sin sjukdom. Individuellt anpassad undervisning och information, 

patientens vilja, samarbete samt motivation är viktiga förutsättningar för att patienterna 

ska utföra sin egenvård. Det finns även hinder av olika slag som fördröjer och eller till 

och med blockerar hälsofrämjande arbete såsom brist på sjukdomsinsikt, brist på 

motivation, brist på vilja, brist på kunskap, brist på stöd samt vägran att samarbeta och 

samverka.  Psykisk ohälsa påverkar också individens vilja och motivation till att göra 

livsstilsförändring vilket kan leda till allvarliga komplikationer i diabetessjukdomen. 
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KLINISKA IMPLIKATIONER 

 

 Vid diabetesvård behövs tillräckliga resurser för att vårdgivaren ska kunna 

använda alternativa vägar och eller metoder i vårdandet.  

 

 Extra insatser krävs vid vårdandet av omotiverade eller passiva patienter i sin 

egenvård för att dessa ska kunna uppnå beteendeförändring. 

 

 Patienter med typ 2 diabetes behöver träffa andra patienter i liknande situation 

för att utväxla tankar, upplevelser samt personliga erfarenheter. 

Distriktsköterskan kan hjälpa dessa patienter att komma i kontakt med varandra 

genom att ordna gruppträffar eller gemensamma hälsofrämjande aktiviteter.  

 

 Anhörigas stöd är högst betydande och påverkar patienternas hantering av 

sjukdomen. Det krävs utformning av alternativa metoder för att hjälpa anhöriga 

att känna sig delaktiga och bli engagerade i egenvården.  

 

 Det krävs fler och djupare studier för att hitta alternativa vägar och strategier för 

att nå patienter som vägrar eller avstår från att ta emot hjälp till en hälsosam 

livsstil.  
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BILAGA 1. 

 
 

 

 

Till verksamhetschef för godkännande av datasinsamling 

 

Mitt namn är Miranda Jalouli och är sjuksköterska som förnärvarande studerar till 

distriktssjuksköterska vid Högskolan i Borås. Jag ska börja skriva examensarbete på 

magisternivå. För att utföra denna studie behöver jag intervjua distriktssköterskor med 

kompetens inom diabetes. Därför uppskattar jag att få hjälp från dig att kunna komma i 

kontakt med distriktsköterskor som är villiga att delta vid denna studie.  

Syftet med examensarbetet är att belysa vikten på distriktssköterskans pedagogiska och 

hälsofrämjande roll i mötet med patienter med diabetes typ 2. Jag vill erhålla fördjupade 

kunskaper inom diabetesvård genom att intervjua distriktssköterskor med  

diabetes kompetens.  Jag avser att undersöka vilka erfarenheter distriktssköterskor har i 

möte med diabetes patienter. 

I min magisteruppsats har jag valt att undersöka distriktssköterskans hälsofrämjande 

och stödjande roll i möte med patienter med diabetes. Frågan är att hur 

distriktssköterkan skulle kunna bemöta individuella behov, förväntningar, önskningar 

och värderingar? Hur distriktssköterskan upplever patienternas medverkan och beslut 

om val av livsstil efter information, undervisning och rådgivning? Hur kan 

distriktsköterskan uppmuntra och hjälpa individer med diabetes för att vara aktiva, 

villiga och ta ansvar i hälsofrämjande insatser? Denna studie kan belysa vikten på 

patient undervisning i distriktssköterskan hälsofrämjande insatser i möte med individer 

med diabetes. 

Jag kommer att göra kvalitativ innehållsanalys av genomgångna intervjuer.  

Inklusionskriterier för att välja informanter med minst tre år arbeteserfarenhet i 

diabetesvård.  

Intervjuerna ska göras under hosttermin 2013 och kommer att ta mellan 30-60 minuter.  

Deltagande i  studien är frivillig, kan upphöras när som helst och informanterna är 

anonyma.  

 

Tacksam om jag får information snarast.  

 

Det finns möjlighet att kontakta antingen mig eller min handledare vid frågor eller 

oklarheter.  

 

Hälsningar    Handledare 

Miranda Jalouli   Björn Ove Suserud ,Professor 

Emailadress                                                                  Institutionen för vårdvetenskap 

telefonnummer   Högskolan i Borås 
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BILAGA 2. 

Godkännande 
 

Jag som ansvarig verksamhetschef ger min godkännande  att Miranda Jalouli  genomför 
Studien enligt vad som beskrivits om datainsamling. 
 
 
Göteborg / 2013 
_______________________________ 
Namn  
Titel/Verksamhet/Ort 
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BILAGA 3. 

Informationsbrev om informantens samtycke 

 

Jag deltar vid denna studie och ställer upp frivilligt att bli intervjuad och är medveten 

om att intervjun spelas upp på. Innan intervjun har jag fått information om studiens 

syfte och innehåll. Jag har fått även information om att jag kan avstå att delta i studien 

när som helst under studiens gång. Jag och min arbetsplats kommer att vara anonym och 

forskningsresultat kommer att bevaras i säkert ställe.  

 

Med hänsyn till överenskommelse med författare lämnar jag mitt samtycke att delta vid 

denna studie och bli intervjuad.  

 

 

Författare    Informant 

 

 

Datum    Datum 

 

 


