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Background: Type 2-diabetes is a growing public health problem that cause suffering for 
people living with the disease and it is expensive for the Swedish healthcare system. The 
diabetes specialist nurse is often the person who stands for the continuity in the diabetes care 
and therefore has a big inpact on the outcome. The aim of this study was to describe the 
diabetes nurse’s experience of nursing care for adults with type 2-diabetes in primary care. 
The used method is qualitative. Eight diabetes nurses were interviewed with semi structured 
interviews and the content was analysed with qualitative content analysis. The result showed 
obstacles, dilemmas and possibilities experienced in diabetes care. Conclusion: There is a 
winning in knowing about obstacles, dilemmas and possibilities that can be experienced by 
diabetes specialist nurses in order to maintain a good diabetes care. The experienced obstacles 
and dilemmas needs to be continuously studied in order to keep evolving the diabetes care. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 
Typ 2-diabetes är en sjukdom vars utveckling kan påverkas genom god diabetesvård. 
Sjukdomen är ett växande folkhälsoproblem med många allvarliga komplikationer vilket 
orsakar lidande för personer som lever med den och stora kostnader för hälso- och sjukvården. 
Diabetessjuksköterskan är ofta den som står för kontinuiteten i diabetesvården och har därför 
stor inverkan på denna. Genom att kontinuerligt utveckla och utvärdera diabetesvården kan en 
fortsatt förbättring ske. Syftet med denna studie var att beskriva diabetessjuksköterskors 
upplevelser av diabetesvård för vuxna personer med typ 2-diabetes, inom svensk primärvård. 
Åtta diabetessjuksköterskors upplevelser har studerats genom semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har analyserats med kvalitativ innehållsanalys och resultatet beskriver hinder, 
dilemman och möjligheter som upplevs av diabetessjuksköterskor i diabetesvården. Det kan 
finnas en vinst i att vara medveten om hinder, dilemman och möjligheter som kan upplevas i 
diabetesvården och med hjälp av det kan förberedelser göras för att kunna hantera dem. För 
fortsatt utveckling av diabetesvården bör diabetessjuksköterskans upplevelser kontinuerligt 
studeras.  
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Inledning 
Diabetes är ett växande folkhälsoproblem och prevalensen av diabetes, hos vuxna, i världen 
har ökat från 4,7% till 8,5% från 1980 till 2014, detta innebär att idag har 422 miljoner vuxna 
människor världen över en diabetessjukdom (World Health Organisation [WHO] 2017). 
Enligt det Svenska Nationella Diabetes Registret (NDR) (2017a) har 410 528 personer med 
diabetes registrerats år 2016, och cirka 90% av dem har typ 2-diabetes, det vill säga cirka 
370 000 personer. Det finns dock ett stort mörkertal då många har typ 2-diabetes under en 
lång tid innan den diagnostiseras (Östenson, 2010). Typ 2-diabetes som tidigare var en 
sjukdom begränsad till vuxna, har nu även börjat upptäckas hos barn (WHO, 2017). 

Över en miljon människor i världen dör årligen i direkt följd av diabetes, både på grund av 
akuta- och sen-komplikationer. Diabetes innebär stora samhällskostnader, och den största 
orsaken är komplikationerna av sjukdomen som kan orsaka både lidande, sjukskrivning och 
större behov av omsorg och vård (WHO, 2017).  

Diabetessjuksköterskan kan i sin profession påverka resultatet av diabetesvården i stor 
utsträckning genom sina omvårdnadsåtgärder. Diabetessjuksköterskan är ofta den som har 
mest kontakt med personerna med typ 2-diabetes, och står därför för kontinuiteten i vården 
och kan stödja hanteringen av sjukdom och förebyggande av komplikationer (Socialstyrelsen, 
2017a). Diabetessjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden vid typ 2-diabetes inom svensk 
primärvård är begränsat studerad.  

 

Bakgrund 
Typ 2-diabetes 
Typ 2-diabetes är en kronisk sjukdom som innebär att kroppen utvecklar en resistens mot det 
egenproducerade insulinet och/eller en nedsatt insulinproduktion . Insulin är ett hormon som 
styr blodsockernivån med ett flertal verkningsmekanismer (Groop, Lyssenko & Renström, 
2010; WHO, 2017). Diabetes är en progressiv sjukdom vilket ofta gör det svårare att 
kontrollera blodsockret med tiden och därmed ökar risken för komplikationer (Groop et al., 
2010). Ett högt blodsocker till följd av diabetes som inte behandlas adekvat kan med tiden 
leda till flertalet komplikationer, då nerver och blodkärl påverkas. Förändringarna delas in i 
mikro- och makroangiopati. Mikroangiopati drabbar de små blodkärlen i ögat, njurarna och 
nerverna, vilket kan orsaka synpåverkan och blindhet, njursvikt och neuropati (Agardh, 
2010a). Makroangiopati drabbar de större blodkärlen och mekanismen är densamma som 
utvecklingen av ateroskleros. Andra riskfaktorer för ateroskleros är rökning, högt blodtryck, 
höga blodfetter, ålder, sjukdomsduration, och manligt kön (Nilsson, 2010).  

För att se hur blodsockernivån legat under en längre tid mäts HbA1c, vilket representerar 
bindning av glukos till hemoglobin och ger en bild av medelblodsockret de senaste två till tre 
månaderna (Bolinder, 2010). Högre HbA1c ger också högre risk för att drabbas av hjärt-
kärlsjukdom såsom hjärtinfarkt och stroke, och även död (Nilsson, 2010; Socialstyrelsen, 
2017a). Även bindväv och leder påverkas av diabetessjukdomen (Dahlin & Thomsen, 2010) 
liksom huden (Tegner, 2010) och den sexuella förmågan (Hulter, 2010). Sjukdomen utvecklas 
ofta under lång tid och många känner inte av symtomen innan en sen-komplikation 
uppkommit (Östenson, 2010). De främsta riskfaktorer för att utveckla typ 2-diabetes är 
övervikt, fysisk inaktivitet, ärftlighet och felaktig sammansättning av kostintaget (Groop et 
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al., 2010). Sjukdomen kan fördröjas och förebyggas genom hälsosam kost, motion, normal 
kroppsvikt och genom att undvika tobak (Östenson, 2010; WHO, 2017). När detta inte längre 
är tillräcklig behandling finns flertalet perorala antidiabetika, insulin och ett antal övriga 
läkemedel (Läkemedelsverket, 2017).  

Det finns också mer akuta komplikationer vid diabetes så som hypo- och hyperglykemi. 
Hypoglykemi (lågt blodsocker) är en komplikation som kan uppkomma vid behandling med 
insulin eller SU-preparat, där risken är högre vid insulinbehandling. De tidiga symtomen på 
hypoglykemi kan minska i takt med sjukdomsdurationen, vilket ökar risken för att få en 
allvarlig hypoglykemi. Allvarlig hypoglykemi med medvetslöshet kan bland annat ge 
hjärnskador men kan också bli livshotande om den inte behandlas i tid (Agardh, 2010b). 
Hyperglykemi (högt blodsocker) kan leda till ketoacidos och hyperosmolärt syndrom, vilket 
är två livshotande tillstånd. Ibland upptäcks inte diabetessjukdomen förrän personen kommer 
till sjukvården med dessa tillstånd. Hos personer med känd diabetes är det viktigt att 
förebygga dessa tillstånd genom information och egenvårdsundervisning (Toft, 2010).  

Prevalensen av typ 2-diabetes fortsätter öka i takt med att populationen blir äldre och fler 
överlever längre med diabetes (Östenson, 2010; Andersson, Ahlbom & Carlsson, 2015). 
Andersson et al. (2015) menar på att en dramatisk frekvensminskning av diabetesinsjuknande 
behövs för att förhindra denna utveckling. Detta kan göras genom att förebygga ohälsa genom 
livsstilsförändringar och diabetessjuksköterskan kan vara en viktig hjälp för personerna med 
diabetes.  

 
Diabetessjuksköterskans roll i primärvården 
Yrket som diabetessjuksköterska har funnits sedan 1980-talet och har ständigt utvecklats 
sedan dess (Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) 2017). Idag vårdas 
de flesta med typ 2-diabetes på vårdcentral, i undantagsfall kan personer med typ 2-diabetes 
vårdas på diabetes- eller medicinmottagningar (Socialstyrelsen, 2017a). Svensk förening för 
sjuksköterskor i diabetesvård (SFSD) (2013; 2017) beskriver att diabetessjuksköterskan ska 
ha kunskap om diabetessjukdomens patofysiologi, fysiologi, uppkomst, behandling, 
konsekvenser och komplikationer. Detta inkluderar också kunskap om egenvård och tekniska 
moment då det finns mängder av olika hjälpmedel. Det är också viktigt att ha kunskap om 
andra sjukdomar som ofta kopplas samman med diabetes, så som hypertoni och 
hyperlipidemi. Enligt lag är hälso- och sjukvårdspersonal också skyldig att informera om 
hälsotillstånd, möjliga metoder för undersökning, vård och behandling samt vilka risker som 
finns för komplikationer och biverkningar och hur det kan förebyggas (SFS 2014:821).  

Diabetessjuksköterskan besitter dessa kunskaper om diabetes samtidigt som personen som 
lever med diabetes har kunskapen om sitt liv med sjukdomen och detta ska i vårdmötet 
sammanföras för att få till bästa möjliga vård för varje enskild individ (SFSD, 2017). Personer 
med diabetes fattar dagligen flera viktiga beslut om hanteringen av sin sjukdom, och ska 
uppmuntras till eget ansvar utifrån sina resurser. Det är därför viktigt att öka kunskapen hos 
personerna utefter behov, gällande egenvård, livsstilsförändringar och levnadsvanor. Det är 
diabetessjuksköterskan som ger utbildningen i egenvård och därefter stöttar och uppmuntrar 
hen personen som lever med diabetes och deras anhöriga att ta ansvar för sjukdom och 
behandling tillsammans med diabetessjuksköterskan (SFSD, 2013). För att säkerställa god 
kvalité av utbildningen är en pedagogisk kunskap viktig för diabetessjuksköterskan att inneha. 
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Egenvårdsutbildningen ska utvärderas, dokumenteras och följas upp kontinuerligt av 
diabetessjuksköterskan (Socialstyrelsen, 2017a; SFSD, 2017). Utbildningen i egenvård kan 
ske i grupp, eller individuellt. Diabetessjuksköterskan ska också uppmärksamma förändringar 
i diabetessjukdomen och de psykosociala konsekvenserna av den, och agera utifrån detta. 
Samverkan med läkare, dietist, fotterapeut och andra berörda vårdgivare inom landsting och 
kommun ingår också i arbetet, liksom dosjustering av läkemedel för diabetes (Sveriges 
kommuner och landsting [SKL], 2015; Socialstyrelsen, 2017a).  

Diabetessjuksköterskan ska även uppdatera sig på senaste forskningen och bidra till att 
ständigt utveckla verksamheten för att arbeta evidensbaserat. Arbetet ska utföras både för 
individen och för samhället (SFSD, 2017; Socialstyrelsen, 2017a). Diabetessjuksköterskan har 
också ett ansvar för organisationen kring diabetesmottagningen i att leda, organisera och 
planera i samverkan med övriga yrkeskategorier. Genom NDR kan enhetens måluppfyllelse 
utvärderas och jämföras med landstinget och riket (Eliasson & Gudbjörnsdottir, 2014). 
Nationella och regionala riktlinjer ska följas och kontinuerligt uppdateras (Socialstyrelsen, 
2017a).  

Enligt Boström, Isaksson, Lundman, Egan Sjölander och Hörnsten (2012) har 
diabetessjuksköterskan en mångfasetterad roll där en stor möjlighet finns att påverka 
sjukdomens utfall hos personerna med diabetes, genom handledning. Det beslutades år 2013 
att utforma specialistutbildning för diabetessjuksköterska (SFSD, 2013). Då utbildningen till 
specialistsjuksköterska med inriktning diabetesvård startade år 2015 finns ännu inte många 
examinerade (Uppsala Universitet, 2017), och idag är det många distriktssjuksköterskor med 
vidareutbildning om minst 15 högskolepoäng inom diabetes som har diabetesmottagning på 
vårdcentraler. Hädanefter i texten kommer även distriktssjuksköterskor med 
diabetesutbildning att benämnas diabetessjuksköterskor.  

 

Riktlinjer för diabetesvård 
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30) ska en god hälso- och sjukvård ges på lika 
villkor för alla, med respekt för människors lika värde och med respekt för varje enskild 
persons värdighet, självbestämmande och integritet, den som har störst behov ska ges 
företräde till vård och vården ska vara tillgänglig. God kontakt mellan personen med sjukdom 
och hälso- och sjukvårdspersonal ska främjas, och kontinuitet och säkerhet ska tillgodoses. 
Hälso- och sjukvårdspersonal är enligt denna lag skyldig att arbeta för att förebygga ohälsa, 
vilket är en mycket stor del i diabetesvården. Det ska även tas hänsyn till kostnadseffektivitet 
när vården utformas, samtidigt som möjlighet ska finnas att välja mellan olika 
behandlingsalternativ.  

Utifrån detta utformar Socialstyrelsen nationella riktlinjer för diabetesvård (Socialstyrelsen, 
2017a). Dessa reglerar på central nivå hur diabetesvården ska utformas, därefter är det upp till 
landsting och enheter att utforma sina riktlinjer utifrån detta.  De nationella riktlinjerna 
utvärderas och revideras kontinuerligt. I riktlinjerna finns även föreslagna målnivåer för 
blodtryck under 140/85 mmHg och HbA1c under 52 mmol/mol.  

I de nationella riktlinjerna står bland annat hur provtagning ska ske, hur ofta undersökning av 
ögon och fötter ska göras samt vilka som ska erbjudas egenmätning av blodglukos. Den 
åtgärd som är vanligast förekommande vid flera olika tillstånd är livsstilsåtgärd, vilket det 
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ofta är diabetessjuksköterskan som står för största delen av. I arbetet med 
livsstilsinterventioner finns ytterligare riktlinjer som komplement och stöd (Socialstyrelsen, 
2017b), det finns även stöd för hälso- och sjukvårdspersonalen att hämta i ”Kost vid diabetes” 
som Socialstyrelsen (2011) tagit fram. I diabetesriktlinjerna (Socialstyrelsen, 2017a) beskrivs 
vilka behandlingar som ska erbjudas till personer i olika stadier av sjukdomen, eller i 
kombination med andra sjukdomar så som hjärt- och kärlsjukdom, detta är inte något 
diabetessjuksköterskan ordinerar, men dos-justerar och konsulterar läkare vid behov.  

För att underlätta vården för personer med diabetes har SKL tagit fram olika material som 
stöd. Till exempel finns ett vårdprogram för typ 2-diabetes (SKL, 2015) där ett strukturerat 
arbetssätt beskrivs med 5 punkter där riskpatienter ska identifieras och för dessa utformas 
individanpassade målvärden, personens situation kartläggs och utifrån det utformas en 
åtgärdsplan och en uppföljning av denna. Detta material har tagits fram för att få en jämlik 
och strukturerad vård i hela landet.  

Ett viktigt arbete inom diabetesvården är att aktivt förebygga komplikationer genom 
omvårdnadsåtgärder. Diabetessjuksköterskan har en viktig roll i egenvårdsutbildningen av 
personer med diabetes och enligt riktlinjerna bör det även erbjudas gruppbaserad utbildning 
av person med ämneskompetens och pedagogisk kunskap. Det poängteras att 
egenvårdsutbildningen ska individanpassa och ta hänsyn till olika syn på hälsa och sjukdom 
(Socialstyrelsen, 2017a).  

Diabetesvården har en nationell registrering i Nationella diabetes registret (NDR) som funnits 
sedan 1996. De värden som registreras i NDR (2017b) för personer med typ 2-diabetes är 
bland annat HbA1c, blodtryck, BMI, datum för senaste undersökningar, fysisk aktivitet, 
kolesterol och tobak. Idag finns 90% av samtliga personer med diabetes registrerade i NDR, 
vilket medför en stor potential till kvalitetskontroll på varje klinik där sökning kan ske ner på 
individnivå med flera olika sökkriterier (NDR, 2017a).  

 

Personcentrerad omvårdnad 
Vården har tidigare setts ur ett biomedicinskt perspektiv där människan setts som delar och 
processer i en kropp där det sjuka behandlas. Genom att flytta fokus till hela människan som 
finns bakom sjukdomen kan även hänsyn tas till personens förutsättningar och upplevelser. 
Personcentrerad vård innebär ömsesidig respekt och utrymme för den egna berättelsen kring 
sjukdomen (McCormack & McCance, 2010; SBU, 2017). I ett möte tas ett aktivt beslut om att 
uppmärksamma eller nonchalera, stärka eller minska en persons egenskaper och förmågor 
(SBU, 2017).  

En grundpelare i personcentrerad omvårdnad är att inte se personen som sin sjukdom och 
istället se personen bakom sjukdomen (Ekman et al., 2011). Då diabetesvården innebär till 
stor del egenvård som utförs av personen själv är det av vikt att ha en personcentrerad vård 
där diabetessjuksköterskan är flexibel och ser varje individs förutsättningar och undviker att 
behandla alla utifrån en normativ mall (Boström, Isaksson, Lundman, Graneheim & Hörnsten, 
2014). Personcentrerad vård innebär ett team-arbete mellan hälso- och sjukvårdspersonal och 
personen som lever med sjukdomen samt dess anhöriga, där de förstnämnda besitter den 
teoretiska kunskapen och de sistnämnda har kunskapen om sin situation och hur det är att leva 
med eller nära sjukdomen, dessa två synvinklar kan tillsammans bygga upp en god 
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diabetesvård där alla strävar efter samma mål (Ekman et al., 2011; SBU, 2017). För att arbeta 
som ett team krävs att hälso- och sjukvårdspersonalen försöker se situationen som personen 
med sjukdomen upplever den. Genom livsberättelsen kan både behov och resurser 
uppmärksammas och en gemensam plan utformas, med åtgärder och mål för omvårdnaden, 
som sedan följs upp. Hela denna process dokumenteras i journalen (SBU, 2017; 
Socialstyrelsen, 2017a). Lika viktigt som dokumentationen av mätvärden och behandling är 
dokumentationen av personens uttryckta upplevelser och förväntningar (Ekman et al., 2011).  

Hänsyn ska tas till vad en behandling har för konsekvenser för varje individ och detta är ett 
krav i Hälso- och sjukvårdslagen (SFS 2017:30). Patientlagen (SFS 2014:821) säger att 
patienten ska i möjligaste mån vara delaktig i sin vård och utformningen av denna. Det ska 
dock göras inom rimliga gränser med hänsyn till sjukdom/skada, kostnad och konsekvenser 
av behandling. Vården ska inte vara styrd av efterfrågan utan behovsbaserad (Prop. 
1996/97:60).  

För att utföra evidensbaserad vård följs ofta riktlinjer och behandlingsmodeller vilket kan 
försvåra personcentrerad vård, men när samma behandling inte fungerar för varje person kan 
ett personcentrerat tillvägagångssätt underlätta att strukturera en god vård. Även om hälso- 
och sjukvårdspersonal idag upplever att de tillämpar personcentrerad vård kan det vid djupare 
analys upptäckas att så inte alltid är fallet (Ekman et al., 2011) 

 

Problemformulering 
Diabetesvården kostar samhället mycket pengar, och komplikationer av sjukdomen är en stor 
del av denna kostnad. För en god och kostnadseffektiv vård krävs både medicinska kunskaper 
inom området diabetes samt kunskap inom omvårdnad av personer med diabetes, med målet 
att nå framgång i att förebygga komplikationer och att arbeta hälsofrämjande. Det växande 
antalet personer som lever med typ 2-diabetes innebär att diabetesvården behöver ständigt 
utvecklas för att effektivisera och personcentrera vården. Diabetessjuksköterskan har en 
central roll i detta arbete. Upplevelsen av diabetesvården från diabetessjuksköterskans 
perspektiv inom svensk primärvård är begränsat utforskad. Denna studie har för avsikt att 
beskriva hur diabetessjuksköterskan inom primärvården i Sverige upplever omvårdnaden för 
vuxna personer som har typ 2-diabetes, för att belysa hinder och möjligheter i diabetesvården 
med syfte att på ett strukturerat sätt kunna utveckla omvårdnaden för personer med typ 2-
diabetes. 

 

Syfte 
Syftet var att beskriva diabetessjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden för vuxna 
personer med typ 2-diabetes, inom svensk primärvård. 
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Metod 
Design 
Studien gjordes med en induktiv ansats genom intervjuer och analyserades med kvalitativ 
innehållsanalys. Detta innebär att förutsättningslöst analysera texter baserade på t ex. 
människors upplevelseberättelse (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017), vilket var syftet 
med studien. Kvalitativ innehållsanalys är lämplig då t ex nedskrivna intervjuer ska 
analyseras. Insamlingen av materialet kan ske genom intervjuer med personer som har 
erfarenhet inom området som ska undersökas (Polit & Beck, 2017). 

 
Kontext 
Studien gjordes inom svensk primärvård där diabetessjuksköterskor har diabetesmottagning 
för personer med typ 2-diabetes.  

 

Urval  
Ändamålsenligt urval med inklusionskriterier enligt Polit och Beck (2017) användes, då det är 
lämpligt när personer med erfarenhet inom ett visst område ska intervjuas för att besvara 
studiens syfte. Det går inte att innan en studie avgöra hur många som ska intervjuas för att 
resultatet ska bli trovärdigt, vikten ska läggas vid att få variationsrika data (Graneheim, 
Lindgren & Lundman, 2017).  

Inklusionskriterier var distriktssjuksköterskor med minst 15 högskolepoäng inom omvårdnad 
vid diabetes, eller specialistsjuksköterskor i diabetesvård, som arbetar med mottagning för typ 
2-diabetes inom primärvården i Sverige, både i privat- och landstingsregi. Inklusionskriterie 
var också att ha arbetat med diabetesmottagning minst två år, för att ha erfarenhet att utgå 
ifrån. Enhetschef kontaktades initialt per telefon eller mail med information om studien, 
därefter skickades informationsbrev ut per mail (bilaga I). Vid intresse skickades 
informationsbrev ut till diabetessjuksköterskor (bilaga II) och tid bokades för intervju. Då det 
var få svar på detta skickades en fråga ut i en intressegrupp för specialistsjuksköterskor på 
Facebook, där två deltagare inkluderades efter att ha anmält intresse. åtta deltagare 
inkluderades totalt, sex från offentlig och två från privat primärvård, samtliga deltagare var 
kvinnor och alla som hörde av sig med intresse att bli intervjuad blev inkluderade, inga män 
svarade på utskicket. Bakgrundsdata sammanfattas i tabell 1. 
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Tabell 1. Sammanställning över informanter och vårdcentraler 

Variabel Variation  Median 
Ålder 47-62 år 59 år 
Yrkeserfarenhet som 
sjuksköterska 

13-38 år 21,5 år 

Yrkeserfarenhet som 
diabetessjuksköterska 

2-27 år 10,5 år 

Utbildningsnivå inom 
diabetes 

15-75 högskolepoäng 22,5 högskolepoäng 

Antal listade personer på 
vårdcentralen 

3000-13000 personer 10850 personer 

Antal listade personer med 
diabetes 

280-1200 personer 525 personer 

 

Procentuellt hade mellan två och nio procent av de listade personerna på vårdcentralen 
diagnosen typ 2-diabetes. Det arbetade mellan en och fem diabetessjuksköterskor med olika 
tjänstgöringsgrad inom diabetesvård, två av de intervjuade arbetade enbart som 
diabetessjuksköterska, resterande hade även andra uppgifter som distriktssjuksköterska.   

Totalt kontaktades 32 vårdcentraler (fyra enhetschefer var chef för två vårdcentraler). Två 
avstod på grund personalbrist, en annan på grund omorganisationer i verksamheten. 
Resterande som inte inkluderades svarade inte vid upprepad kontakt eller uppgav ingen orsak.  

 

Datainsamling 
En intervjuguide (Bilaga III) utformades för semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 
intervjuer används när forskaren har ett antal ämnen som önskas utforskas där svaret inte kan 
förutses, och möjlighet ska finnas att kunna ställa följdfrågor för att informanten ska kunna 
prata fritt och berätta utifrån sina erfarenheter. Frågorna kan ställas i kronologisk ordning eller 
från generella till specifika, vilket det senare gjordes i intervjuguiden för denna studie (Polit & 
Beck, 2017). Intervjuerna gjordes både per telefon och via personligt möte.  

Innan studien påbörjades utfördes en provintervju för att testa tekniken och intervjuguiden, en 
diabetessjuksköterska som uppfyllde inklusionskriterierna tillfrågades för detta, och 
informerades om att svaren eventuellt inte skulle inkluderas i studien om frågorna reviderades 
efter intervjusvaren. Provintervjun inkluderades i studien då intervjuguiden endast reviderades 
med de frågor som ställdes under denna intervju.  

Intervjuerna utfördes på informanternas arbetsplats med forskaren och informanten i ett 
avskilt rum eller per telefon på grund av långt avstånd. Intervjuerna var mellan 12 och 30 
minuter långa. Intervjuerna spelades in och transkriberades noggrant till text så snart som 
möjligt efter avslutad intervju, oftast samma dag, för att helheten i högsta grad skulle bevaras. 
För att minimera risken för fel i transkriberingen gjordes detta av författaren själv (Polit och 
Beck, 2017). Intervjuerna analyserades och sammanställdes till studiens resultat.  
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Dataanalys 
Med kvalitativ innehållsanalys identifieras skillnader och likheter i textens innehåll som sedan 
delas upp i kategorier och subkategorier. Kategorierna speglar det uppenbara innehållet och är 
beskrivande. Texten ska vid analysen plockas ut till meningsenheter men får inte tas ur sitt 
sammanhang så att det förlorar sin mening (Lundman & Graneheim, 2017). 

Efter att intervjuerna transkriberats lästes de igenom flera gånger. Därefter delades texten in i 
meningsenheter som kondenserades och kodades med forskningens syfte i åtanke under hela 
processen. När alla intervjuer var kodade kontrollerades detta igen med texterna för att 
upptäcka eventuella missade data och felkategoriseringar. Därefter delades koderna in i 
kategorier och underkategorier.  

Exempel på hur kondensering- och kodningsprocessen utförts ses i tabell 2.  

 

Tabell 2. Exempel på kodning 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 

Jag tyckte det var ett bra 
möte. Det kändes som att 
man kunde, det kunde ge 
någonting liksom. Informera 
och… Komma på hans nivå 
också så. Det var väldigt bra. 

Kändes som man kunde ge 
någonting, informera och 
komma på hans nivå. 

Känsla av att kunna ge 
information på rätt nivå 

 

Analys gjordes av det manifesta innehållet av texten enligt Graneheim et al. (2017). Endast 
det uppenbara i texten har presenterats utan att tas ur sitt sammanhang eller att tolkning gjorts 
av det latenta budskapet. En induktiv ansats användes genom sökning efter likheter och 
olikheter i texten och skapande av kategorier för att förstå texten. Kategorier skapas och 
sammanfogar delar av texten som har gemensamt budskap för att svara på frågan ”vad”. 
Enligt Graneheim et al. (2017) görs tolkningar både av latent och manifest innehåll men i 
olika utsträckning men graden av tolkning bör vara densamma genom hela texten.  

 

Etiska överväganden 
Denna studie har gjorts enligt riktlinjerna för forskning där fyra grundprinciper ingår 
(Northern nurses’ federation [NNF] 2003). Godhetsprincipen innebär att forskningen ska vara 
till nytta för vården och ny kunskap ska kunna inhämtas av forskningen (NNF, 2003; 
Vetenskapsrådet [VR] 2017). Denna forskning tros vara till nytta för omvårdnaden av 
personer med typ 2-diabetes genom att uppmärksamma hinder och möjligheter i mötet mellan 
diabetessjuksköterska och personerna som lever med sjukdomen, samt att uppmuntra till 
fortsatt forskning inom området. Forskningen ska också göras enligt principen om att inte 
skada, och autonomiprincipen där varje deltagares värdighet, integritet och sårbarhet ska 
respekteras (NNF, 2003; VR, 2017). Informanterna har fått tydlig information om syftet med 
forskningen samt tillvägagångssättet. De kunde också när som helst avbryta deltagandet utan 
att ange skäl, vilket de informerades om. Den inhämtade datan avidentifierades, analyserades 
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och presenterades även så att inga svar från informanterna kunde kopplas till enskilda 
personer eller vårdcentraler. Ingen obehörig har kunnat ta del av informationen. Deltagarna 
fick skriftlig och muntlig information och skriftligt samtycke inhämtades. Endast författaren 
till studien hade tillgång till materialet som även delades med handledaren vid handledning.  

Studien gjordes med diabetessjuksköterskor, och för studier som rör vårdpersonal och är på 
avancerad högskolenivå behövs ingen ansökan till etisk kommitté (SFS 2003:460). 
Personuppgifter får då behandlas inom forskningen med godkännande från deltagare (SFS 
1998:204). Enhetscheferna tillfrågades för att kunna utföra intervjuerna under arbetstid. I 
enlighet med rättviseprincipen (NNF, 2003) ställdes samma grundfrågor till alla informanter 
enligt frågeområden (Bilaga I) och utvecklades därefter enskilt utefter svaren. Alla svar 
granskades enligt samma process.  

 

Resultat 
Resultatet i studien visade att diabetessjuksköterskorna upplever hinder, dilemman och 
möjligheter i diabetesvården. 

Kategorier och subkategorier som framkom i studien visas i tabell 3.  

Tabell 3. Resultatets kategorier 
Kategori Subkategori 
Hinder  Svårt att få dem med 

Förstod de riktigt vad jag menade? 
Sjukdomen är komplex och tiden är begränsad 

Dilemman Åren ger erfarenhet men också fler 
behandlingsalternativ 
Informera på rätt sätt 
Utmaningar i diabetesvård 

Möjligheter Att få till en bra dialog 
Att få till ett bra möte 
Arbeta tillsammans och se varje person  

Ha någon att vända sig till och ta hjälp när man 
behöver 

Fortbildning, uppdatering och erfarenhet 
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Hinder 
De upplevda hinder som framkom genom intervjuerna har sammanställts under tre 
subkategorier.  

Svårt att få dem med 
Att leva med diabetes innebär ofta att man inte känner av sin sjukdom förrän komplikationer 
uppstått, detta upplevdes som ett hinder då det blir svårt att motivera till livsstilsförändringar 
för att fördröja sjukdomens utveckling. Ekonomiska begränsningar uppgavs göra 
omvårdnaden svår då mycket av det som erbjuds kostar pengar. Varje besök inom hälso- och 
sjukvården innebär en egenkostnad även om de flesta hjälpmedel och mediciner är 
kostnadsfria. Det upplevdes även svårt när det var stor åldersskillnad mellan 
diabetessjuksköterskan och personen med diabetes 

Ja det kan va svårt för en 35åring mitt i livet som tycker att jag kan väl få leva som jag gjort 
förut och så sitter det någon tant och säger att jag ska göra nått annat. Då är det svårt att få 

dom med. Informant 4 

Det framkom även att en svårighet i att förmedla hur stor del egenansvaret är i 
diabetesvården. Det kunde upplevas som att personer vill att diabetessjuksköterskan ska göra 
så att de blir friska och de ser inte syftet med egna insatser i form av egenvård och 
livsstilsförändringar.  

…dom har värden som inte ligger bra, man föreslår olika saker. … och dom bara markerar 
att nej, dom är inte beredda att göra den uppoffringen. Informant 1 

En uppgivenhet till sjukdomen kunde också bli ett hinder i diabetesomvårdnaden, liksom en 
misstro till sjukvården. Svårigheter kunde även upplevas vid insättning av olika behandlingar, 
främst där behandlingen ges i injektionsform och innebär att personen behöver ta en injektion 
själv.  

En svårighet i kommunikationen i omvårdnaden upplevdes när man inte hunnit lära känna 
personen. En svårighet kunde också vara att personen hade en annan kultur som 
diabetessjuksköterskan inte hade tillräcklig kunskap om. 

Och sen så fanns det ju säkert en hel del kulturella skillnader också. Alltså för han stövlade ju 
ut och kallade mig både rasist och det ena och det andra. Det kändes ju väldigt frustrerande 

eftersom jag inte gjorde någon åtskillnad på honom och någon annan diabetespatient. 
Informant 7 

Förstod de riktigt vad jag menade? 
En oro fanns bland diabetessjuksköterskorna över att det man informerade om inte 
uppfattades på det sätt som ämnats eller att personerna uppger andra uppgifter än det 
diabetessjuksköterskan frågat om, till exempel blodsockervärden som inte tagits under den 
period som efterfrågats. 

Man ringer och kollar och ingenting stämmer av det som man har kommit överens om, och 
värdena som dom läser upp, man vet inte, är det nya värden, gamla värden? Det där tycker 

jag kan vara svårt ibland. Informant 1 
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Att inte känna att man informerat på rätt nivå så personen förstår sin sjukdom och dess 
behandling upplevdes som ett misslyckande. En uppgivenhet kändes då man försökt på flera 
olika sätt, men det kunde istället upplevas som tjat från diabetessjuksköterskan. En frustration 
kunde kännas då personerna inte förstod allvaret av sin sjukdom.  

Och då ibland kan man tycka att man kanske gör ett dåligt jobb, man kanske inte informerar 
på rätt sätt. Man kanske inte är på rätt nivå. Informant 2 

Sjukdomen är komplex och tiden är begränsad 
Diabetes upplevdes som en komplex sjukdom med många aspekter att ta hänsyn till i 
omvårdnaden och varje person och situation man möter är unik. Personerna kan vara både 
unga och gamla, i övrigt friska eller ha en samsjuklighet. Då det är en metabol sjukdom var 
det många faktorer som påverkade utgången av sjukdomen, så som debutålder, blodtryck och 
HbA1c.  

Nej men det är lite detektivarbete och man får liksom, ja, förändra utgångsläget så att säga. 
Informant 6 

Den tid som är avsatt för ett besök med en person med diabetes uppgavs inte alltid räcka till 
då personerna har olika behov av vad de behöver prata om och efter besöket förs en utförlig 
journal. Att få mer tid för arbetet innebar att kunna följa upp bättre.  

Jag har en timme avsatt till alla mina patienter. Vissa patienter går därifrån… Alltså på den 
här timmen ska jag dokumentera, och dokumentationen är ganska… Det är ju mycket att 
dokumentera efter ett besök för jag väger och mäter och kollar fötter och gör allt det där 

själv. Informant 7 

 

Dilemman 
De upplevelser i omvårdnaden som inte enbart var ett hinder eller en möjlighet placerades 
under rubriken dilemman och delades in i tre subkategorier 

Åren ger erfarenhet men också fler behandlingsalternativ 
Att ha arbetat länge och byggt upp en erfarenhet kunde upplevas både som en fördel och ett 
dilemma. Fördelarna var att en bredare insikt infanns kring sjukdomen och komplexiteten, 
samtidigt som en säkerhet i yrkesrollen utvecklades. 

I början blir det så mycket fokus bara på värden, man kanske glömmer bort det här som är 
runtomkring. Informant 1 

Ett ökat ansvar och mer beslutsfattande kom också med erfarenhet, och diskussionen med 
personerna som lever med diabetes ändrades och utvecklades. Det upplevdes också lättare att 
vara uppriktigt och erkänna sin osäkerhet och att då tar reda på fakta.  

Man har ju en helt annan erfarenhet, alltså egen erfarenhet. En helt annan självkännedom än 
vad jag hade när jag var nyutbildad sjuksköterska. En helt annan… Ett helt annat 

självförtroende i sin yrkesroll. Och vet vad man kan, och vad man inte kan. Och… Så… Och 
kanske har lättare för att säga att det där vet jag tyvärr inte men det kan jag ta reda på 

liksom, att man inte, ja… Jag är ju, jag upplever mig ganska självsäker i min yrkesroll idag. 
Det gjorde jag verkligen inte när jag var ny sjuksköterska Informant 7 
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Som ny diabetessjuksköterska upplevdes en osäkerhet kring behandlingar och hur 
omvårdnaden skulle planeras för bästa resultat. Innan erfarenheten byggts upp kunde en 
osäkerhet uppkomma då den teoretiska kunskapen fanns men blev svår att applicera på den 
enskilda personen. Ett dilemma med att ha arbetat länge upplevdes då en entusiasm som fanns 
i början av yrkeslivet kunde bli mindre med tiden. 

Sen vet jag inte om det är bra eller dåligt alltid, det heller… (Skratt). För man kan ju… Ja… 
När det är nytt allting, man är entusiastisk… Och det blir på ett annat sätt, för det är lite… 

det är lite tudelat detta. Informant 8 

Behandlingsalternativen för typ 2-diabetes utökas hela tiden vilket upplevdes svårt att hålla 
koll på samtidigt som en fördel sågs då fler alternativ kunde erbjudas och person/situation-
anpassas.  

Alltså jag känner väl att mitt arbete var mer alltså kontroll, man var så inriktad på det här 
med blodsockertestning, det var så inkört på något vis. Det var ungefär som att 

blodsockertestning var behandling i sig på något vis. Och inte… Jag menar det fanns många 
patienter då när jag började som distriktssköterska som tog, dom testade jätteofta, men dom 
gjorde ingenting åt det. Eh, och där känner jag att där är det liksom förändrat, det är, kan 

man, alltså testning då är ett verktyg på ett annat sätt och en hjälp för patienterna.  
Informant 5 

Man kan väl säga att ju längre man jobbar med det ju mer hittar man andra saker också. 
Informant 1 

Informera på rätt sätt 
Vikten av att även informera om de svåra delarna, som komplikationer och progression av 
diabetessjukdomen poängterades men uppgavs vara ett dilemma. Svårigheterna upplevdes i 
att informera på rätt nivå om sjukdomens progression och komplikationer, utan att skrämma, 
samtidigt som insikten av allvaret behövde förmedlas för att personen som lever med diabetes 
ska förstå vikten av en egenvården.  

Vi pratar inte så mycket om att diabetes är faktiskt en kronisk, progressiv sjukdom som inte är 
så rolig. Den gör inte ont att ha men komplikationerna är otrevliga och det… Dom slår 

orättvist och vi vet inte om… Vem som får ögonkomplikationer och vem som drabbas av något 
annat. Informant 4 

Informationen skulle ges så att personerna förstår anledningen till val av behandling av 
sjukdomen och vilken del de har i egenvården. 

För jag tror att vi sköterskor ibland… Det kanske ligger mer i sköterskenaturen att vi är lite: 
”ja ja men det här går allt bra”. Informant 4 

Utmaningar i diabetesvården 
Omvårdnaden vid diabetes jämfördes med akutvård där förhållningssätten var olika på flera 
punkter. Vid diabetesvård finns ett långsiktigt mål med behandlingen och ett team-arbete 
mellan personen som lever med sjukdomen och diabetessjuksköterskan var av största vikt för 
ett lyckat resultat. Inom akutsjukvård utför hälso- och sjukvården punktinsatser som är 
livräddande i det akuta skedet.  
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Om man jobbar på akutsjukvården så var patienten mera akut sjuk så att säga. Och man fick 
jobba här och nu på ett annat sätt. Nu jobbar jag ju mer med framtiden och försöker 

motivera… Det är ju mer patienten som måste göra någonting. Då var det ju mer jag som 
vårdpersonal som var tvungen att göra något för patienten. Informant 7 

Att veta vilken behandling som fungerar bäst för varje enskild person upplevdes som ett 
dilemma då den kan behöva justeras på olika sätt för varje person, men lärdom togs av varje 
tillfälle. I behandlingen ingår livsstilsåtgärder och planeringen för vården utformades via en 
dialog mellan diabetessjuksköterska och personen med diabetes.  

Utan då är det väl ett besök när, ja HbA1c inte, ja målet inte har nåtts. Det kanske har 
försämrats sen förra gången. Eh, man har pratat om…  Satt upp mål och, målen, av olika slag 

då och dom… Man får diskutera, samtala om varför dom inte har nåtts. Alltså det, besöket 
kan bli meningsfullt. Informant 5 

Att behöva motivera olika behandlingar för olika läkare för att de skulle ordineras upplevdes 
som ett dilemma som gav framsteg och lärdom. Dilemmat med att ha olika läkare att 
samarbeta med kring patienten togs upp, bland annat fanns en svårighet med hyrläkare som 
inte kände till gällande rutiner på arbetsplatsen. Även en skillnad på läkares ålder och 
erfarenhet uppgavs som ett dilemma när ny behandling skulle sättas in. Olikheter i 
ekonomiprioritering framkom också. Att olika diabetessjuksköterskor ger olika information 
kring sjukdom och behandling kan ge förvirring och irritation hos personer med diabetes. All 
hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån samma riktlinjer men det framkom att man 
ändå arbetade olika och motstridig information kunde förmedlas, vilket kan skapa förvirring 
eller uppröra.  

Jag minns väldigt väl ett besök som var precis så. Det var en äldre man som var väldigt glad i 
kakor och allting. Och då hade han träffat en annan äldre diabetessköterska som hade sagt 

att ”ja men du kan unna dig kakor och allt det här” och han låg väldigt risigt till i sitt socker 
och han var väldigt överviktig. Och han vart nästan sådär aggressiv som en del kan bli då när 

man… Informant 8 

 
Möjligheter 
De faktorer som upplevdes möjliggöra en diabetesvård med god kvalité delades in under fem 
subkategorier. 

Att få till en bra dialog 
När informationen som givits till personen med diabetes upplevs ha uppfattats så som den var 
menad, en givande dialog har uppkommit och en livsstilsförändring har gjorts av personen 
själv som fungerar under en längre period beskrevs det som att nå fram till personen.  

Och ja också att det verkligen blir en dialog då, såklart. Och att dom ställer relevanta frågor. 
Man förstår att dom förstår. För det är ju inte alltid det är så, faktiskt. Informant 8 

Att uppleva att personen har ett intresse i sin sjukdom och en vilja att påverka sin egen 
situation upplevdes som en möjlighet till en god omvårdnad. När personen känner sig trygg i 
sin situation. En strategi för att hjälpa personerna till sjukdomsinsikt var att ställa frågor till 
personerna istället för att säga till dem vad de ska göra. Personerna får själva komma fram till 
insikten. Att visa intresse för personens liv hjälpte till att lära känna personen och få en god 
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relation och fungerande vård. När motgångar uppkom och diabetessjuksköterskan upplevde 
att hen inte nådde fram provades olika strategier som gav lyckat resultat. Känsla av att ha gett 
information på rätt nivå upplevdes som en bra vård och gav bra resultat.  

Jag tyckte det var ett bra möte. Det kändes som att man kunde, det kunde ge någonting 
liksom. Informera och… Komma på hans nivå också så. Det var väldigt bra. Informant 2 

När personerna fick insikt i att det var upp till dem att utföra stor del i behandlingen av 
diabetes och hur fenomen kring sjukdomen hängde ihop upplevdes att en god omvårdnad 
utförts.  

Att få till ett bra möte 
För att ett besök ska upplevas bra för både diabetessjuksköterska och personen med diabetes 
var det av vikt att diabetessjuksköterskan förberedde sig väl inför besöket genom att läsa i 
journalen, kontrollera prover och läkemedel samt ibland att ha diskuterat med ansvarig läkare. 
Det framkom också att det upplevdes underlätta om man hade en mall att utgå ifrån för att 
komma ihåg vilka frågor som skulle tas upp.  

Men jag försöker ändå gå in i journalen och så bilda mig en uppfattning och så se… Se hur 
det var besöket innan, och vad man har kommit överens om så jag har en liten bild. Så att jag 

inte behöver sitta fördjupad i journalen när jag har patienten här. Informant 8 

Alla intervjuade uppgav att man hade en grund i de nationella riktlinjerna hur man utförde sitt 
arbete och att man även utifrån dessa hade regionala riktlinjer och en mall i journalsystemet 
som stöd.  

Det är ganska mycket frågor. Livsstil och ja läkemedel och man går igenom blodtryck och 
det… /…/ den, det har väl gjort så gott vi har kunnat med journalmallen och den har ändrats 

litegrann sen vi, sen vi gick in i det här journalsystemet. Informant 4 

Arbetet som diabetessjuksköterska innebar att med varje person utforma en individuell plan 
för omvårdnaden och hur den ska följas upp, detta upplevdes underlätta. Vid varje besök sågs 
planen för behandlingen över och justerades vid behov och nästa kontakt planerades utifrån 
behovet.  

Och då fick vi diskutera det och att jag inte alls förbjöd, utan jag presenterade och vad han 
kunde göra och sen så valde han precis själv vad han vill göra av det då. Informant 8 

På några vårdcentraler hade man börjat ta ögonbottenfotografering på besöken hos 
diabetessjuksköterskan, vilket upplevdes enklare för personen med diabetes då det endast 
krävde ett besök på vårdcentralen som kunde ligga långt från hemmet.  

Arbeta tillsammans och se varje person 
Att lära känna personen bakom sjukdomen och att arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål 
upplevdes som en förutsättning för en god omvårdnad. Vikten av att inte enbart prata om 
sjukdomen betonades, samt att lära känna personen och livssituationen.  

Så ett bra besök där jag känner att jag har hittat gnistan hos patienten genom att intressera 
mig för att se vad vi kan jobba med tillsammans, vad jag kan stötta upp om man säger. 

Informant 6 
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Livet fortgår ju och sen så ska vi ju tillsammans försöka och göra så bra resa som möjligt… 
Informant 3 

Varje person har olika förutsättningar och hinder till att utföra egenvård, vilket bör tas i akt. 
Att fråga om personens egna tankar kring sjukdomen och livet omkring upplevdes som viktigt 
för ett bra samtal.  

Där patienten känner att: ja men, jag är inte min sjukdom om man säger, utan ja… Det här, 
det är en del av mig som jag får göra det bästa av, om jag nu når fram så att säga (skratt). Så 

så tycker jag det är viktigt att man tar sig tid. Då känner… Oftast så tycker jag väl både 
patienten och jag får ett bra läge om vi börjar där så att säga. Informant 6 

Att lära känna personerna genom att ha träffat dem flera gånger tidigare underlättade 
omvårdnaden och gav möjligheter till att hitta varje persons styrkor och möjligheter. När man 
kände personen kunde fokus lättare läggas på det som upplevdes som viktigast vid tiden för 
besöket.  

Ha någon att vända sig till och ta hjälp när man behöver 
Vid de tillfällen då man inte nådde målen genom de åtgärder man provat kunde en god 
omvårdnad utformas genom att ta hjälp av andra aktörer inom hälso- och sjukvård, så som 
dietist, friskvårdskonsulent eller specialistmottagning.  

Och sen tycker jag att det är jätte-jättebra med FaR-recept när… Ja när det har gått långa 
perioder och man känner att nej men nu, nu går det så dåligt här. Och nu är det någon som 

mår dåligt. Dom kanske har varit sjuka av annan orsak så att de behöver lite hjälp att komma 
igång. Informant 4 

En viktig förutsättning för att kunna utföra god vård upplevdes vara möjligheten att ha 
kollegor att vända sig till vid osäkerhet. De flesta informanterna hade kollegor på den 
vårdcentral de arbetade, men det fanns också de som var ensamma diabetessjuksköterskor på 
sin arbetsplats, dessa kunde vända sig läkarna eller kollegor på andra vårdcentraler. Att arbeta 
som ett team med övriga personalgrupper som är involverade i diabetesmottagningen på 
vårdcentralen uppgavs vara av stor vikt.  

Man lär känna sina kollegor runt om, det är inte långt undan än att man kan skicka ett mail 
till någon som är ansvarig diabetesnätverket där då. Om det är något man funderar på. 

Informant 6 

Fortbildning, uppdatering och erfarenhet 
Arbetsgivaren upplevdes möjliggöra fortbildning inom yrket i form av möjlighet att gå på 
olika forum och utbildningar. Diabetessjuksköterskan kunde själv vara med och prioritera då 
det inte fanns tid att gå på allt på grund av ett brett utbud.  

Och jag har inte blivit nekat att få gå på en enda som jag har frågat om. Det finns ju inte 
utrymme att gå på alla, för då hade jag inte gjort annat än att gå på sådana utbildningar. För 

det finns en uppsjö av det. Informant 7 

Regelbundna nätverksträffar gav en uppdatering på riktlinjer och forskning. Även 
läkemedelsrepresentanter som kom ut till verksamheterna kunde leverera uppdateringar men 
kunde kräva mer granskning.  
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…och representanterna som kommer från dom olika läkemedelsbolagen håller en också 
uppdaterad vad som händer och sker, även om man får sålla lite där också men. Informant 1 

Diabetessjuksköterskor hade även möjlighet att uppdatera sig på forskning genom att själva 
avsätta tid för sökning. 

Det kanske till och med är så illa att man själv inte avsätter tiden för det, för jag tror faktiskt 
inte min arbetsgivare skulle säga något om jag satt av två timmar, det kanske handlar mer om 

det. Informant 1 

Tidskrifter från diabetesförbund eller diabetessjuksköterskeförening kunde ge uppdateringar 
och information, detta lästes på fritiden eller på arbetet.  

Två av de intervjuade diabetessjuksköterskorna arbetade enbart med diabetes vilket de 
upplevde som en möjlighet.  

Det var väldigt splittrat förut för diabetes är så gigantiskt stort område... Ja det är jättestor 
skillnad. Informant 4 

Upplevelsen var att helhetssynen blev förbättrad när man enbart fokuserade på diabetes. 
Möjlighet fanns också att styra över sin egen mottagning och hur uppföljningen skulle ske för 
personerna med diabetes. En bättre möjlighet att bli nådd via bland annat telefon uppgavs när 
diabetessjuksköterskan fanns dagligen på diabetesmottagningen. 

Jag tror på det här med mottagningen, alltså att du nischar sjuksköterskor. Man blir bra på 
det man gör, om man har ett intresse ska man utveckla det så kan man ju underlätta jobbet, ja 
dels för doktorerna men så tror jag på bättre resultat för patienterna, helt klart. Informant 6 

Det upplevdes ge friare arbete med endast diabetesmottagning och diabetessjuksköterskan 
blev spindeln i nätet.  

Det är roligare nu därför att man kan… Man kan ju faktiskt ha chansen att bli bra på 
någonting. På en sak. Istället för att skumma på lite olika saker och det är ju jätteroligt för 

det är ju så distriktssköterskor jobbar. Informant 4 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Datan i studien har samlats in genom semistrukturerade intervjuer och har gett möjlighet till 
fri berättelse av upplevelser och bidragit till ett innehållsrikt resultat. En begränsning med 
vald metod är eventuella begränsningar i intervjuarens erfarenhet av att intervjua, vilket i 
detta fall var begränsad, den utvecklades under arbetets gång och varje intervju var även ett 
lärotillfälle som bidrog till förbättrade intervjuer.  

En begränsning i denna studie kan vara att forskningen gjorts av en person och därmed även 
analysen av data. Styrkan i att all analys gjorts av en person är att det med större sannolikhet 
gjorts en konsekvent kodning genom hela arbetet. Dock kan det vara en fördel att fler 
personer tar del av processen i kodningens tidiga skede för att säkerställa en korrekt kodning 
(Polit & Beck, 2017). I detta fallet har kodningen diskuterats med handledaren och under 
seminarium.  
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Ett ställningstagande togs till geografiskt område att utföra datainsamlingen inom, för att 
hinna inom den tiden som var satt för studien, och för att kunna utföra intervjuerna genom att 
träffa diabetessjuksköterskorna personligen i första hand. Där tillfrågades alla vårdcentraler 
inom ett område, både privata och landstingsdrivna för att få en variation. Några av 
enhetscheferna ville välja ut lämpliga diabetessjuksköterskor men det uttrycktes en önskan om 
att skicka frågan till samtliga för att undvika bias. Då detta urval gav få informanter utökades 
sökningen med hjälp av en intressegrupp för specialistsjuksköterskor på Facebook, detta gav 
en ytterligare spridning i informanternas bakgrund då dessa två arbetade i två andra landsting, 
vilket kan vara en styrka för studiens resultat och överförbarhet.  

Då författaren arbetar som diabetessjuksköterska inom primärvård fanns en förförståelse 
innan studiens början. Erfarenheten är dock begränsad till ett år och därför fanns en öppenhet 
till ny information och förförståelsen något begränsad. Förförståelsen kan påverka vilka 
följdfrågor som ställs under intervjuerna och hur analys av datan görs (Graneheim et al., 
2017). För att öka tillförlitligheten i studien har därför en intervjuguide gjorts där färdiga 
förslag på följdfrågor fanns och användes i så stor utsträckning som möjligt, samt att 
analyseringen av texten sedan diskuterades med handledare vid flera tillfällen. Exempel på 
tillvägagångssättet för analys har också presenterats i tabell 2. Vidare har citat presenterats för 
att öka trovärdigheten, (Graneheim et al., 2017) och varje informant är representerad med 
minst ett citat vilket föll sig naturligt utan att vikt lades vid spridning av citatkälla.  

De intervjuade diabetessjuksköterskorna hade alla en mångårig erfarenhet inom 
sjuksköterskeyrket medan graden av erfarenhet som diabetessjuksköterska hade stor 
spridning. Forskningens giltighet kan styrkas genom att urvalet av informanter görs för att 
hitta personer som har erfarenheter inom det eftersökta området och därmed kan berätta om 
det och ge rika data (Graneheim et al., 2017). En svårighet i denna studie var att hitta 
tillräckligt många informanter, därför utökades sökningen och genererade totalt åtta 
informanter, vilket kan begränsa datan. Författaren anser dock att variationsrik data kom ur 
dessa intervjuer tack vare mängden data från varje intervju, och ett brett resultat har 
presenterats. En variation av svaren på frågorna framkom, men kunde ha utvidgats med fler 
informanter med större spridning på erfarenhet och geografiskt område.  

Överförbarheten bestäms av läsaren av studien (Graneheim & Lundman, 2004), men för att 
öka möjligheterna har presentation gjorts av informanterna med relevant 
bakgrundsinformation.  

En begränsning i studien kan vara att sex av åtta intervjuer gjordes via telefonintervju på 
grund av långa avstånd. När intervjuerna inte görs på plats kan ansiktsuttryck eller 
kroppsspråk missas. En fördel med telefonintervju kan vara att det blir mer avslappnat då man 
kan sitta ensam vid intervjun, längre pauser för eftertanke kan också kännas lättare. 
Författaren upplevde fler fördelar än nackdelar med telefonintervjun då det blev mer 
avslappnat och lättare att fokusera på att enbart lyssna på svaren.  

De forskningsetiska principerna (NNF, 2003; VR, 2017) har följts genom hela arbetet med 
studien och etiska ställningstaganden har tagits bland annat vid val av intervjuplats, 
presentation av information om informanter och presentation av citat. 
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Resultatdiskussion 
Resultatet av studien innefattar tre huvudkategorier där en subkategori från varje 
huvudkategori diskuteras nedan.  

Hinder – Svårt att få dem med 
Ett hinder i diabetessjuksköterskans arbete med personer som har typ 2-diabetes kan vara när 
informationen som ska förmedlas inte når det förväntade resultatet och insikten till varför 
egenvården ska utföras inte uppnås. Boström et al. (2012) beskrev en sådan situation där 
diabetessjuksköterskan kan känna en frustration över personer som är ovilliga att göra 
livsstilsförändringar, man kan inte träna åt dem men de vill att man ska få dem att må bra utan 
att de själva behöver göra något. Jutterström, Graneheim, Isaksson och Hörnsten  (2012) 
uppgav att diabetessjuksköterskans ansvar var att informera och stötta egenvården och att det 
var upp till personerna som lever med typ 2-diabetes att följa givna råd. Även resultatet i 
denna studie visade liknande upplevelser, personerna kunde uppleva informationen som tjat, 
eller hade en misstro till sjukvården som gjorde att de givna råden inte följdes. Det kunde 
även upplevas som ett misslyckande i hur informationen givits och diabetessjuksköterskan tog 
på sig skulden för ouppnådda mål. I de fall där informationen inte uppfattats som den var 
ämnad kan bristande personcentrering vara en bidragande orsak. Nivån på informationen bör 
anpassas till varje persons förutsättningar och kunskapsnivå för att nå lyckat resultat (Boström 
et al., 2014). Då det i resultatet finns en beskriven problematik där information inte haft 
önskad effekt anses viktigt att följa upp varje person regelbundet, både genom regelbundna 
kontroller på diabetesmottagning men också individuellt anpassade uppföljningar genom 
möten eller telefonsamtal. En begränsning finns dock i tillgänglig tid för detta enligt 
resultatet.  

Ett annat perspektiv på svårigheter att få med personerna med typ 2-diabetes i sin egenvård är 
då behandlingen av andra sjukdomar oftare är i form av lindring eller botemedel som 
personen känner av direkt, men behandlingen vid diabetes kräver en stor insats, där man inte 
alltid ser effekten av den inom den närmsta framtiden. McDowell, Inverarity, Gilmour och 
Lindsay (2012) beskrev att diabetes kan upplevas som en svårare sjukdom att behandla än 
andra kroniska sjukdomar. I resultatet av denna studie framkom att diabetessjuksköterskan 
kan mötas av ett upplevt hinder när personen inte känner av sin sjukdom och därför inte kan 
förstå hur viktigt det är att utföra egenvården och att värdena ligger inom målnivå. Liknande 
visades i Boström et al. (2014) studie där personen uppgav att hen kanske inte förstod allvaret 
i sin sjukdom då värdena låg bra vid det tillfället. Även Jutterström et al. (2012) beskrev att 
diabetessjuksköterskan kan bli ratad av personen när förslag ges på egenvårdsåtgärder som 
kräver mycket av personen själv, då insikt inte finns i att det är för personens bästa. I dessa 
situationer bör diabetessjuksköterskan ha tillräcklig pedagogisk utbildning för att kunna lära 
ut viktig information kring sjukdomen samt egenvårdens betydelse. Det kan också hjälpa 
diabetessjuksköterskan att ställa frågan till personen om vad den önskar få hjälp och stöd med 
för att involvera personen i vården och utföra personcentrerad vård. Enligt Ekman et al. 
(2011) kan hälso- och sjukvårdspersonalen uppleva att de arbetar personcentrerat men vid 
närmare analys av olika åtgärder upptäcks att det inte görs konsekvent. När motgångar i 
diabetesvården upplevs kan det vara på grund av ett sådant tillfälle där det personcentrerade 
tillvägagångssättet inte fullt uppnåtts. När åtgärderna som gjorts inte gav förväntat resultat bör 
diabetessjuksköterskan ställa frågan om vad som upplevts, både till sig själv och personen 
som åtgärderna gjorts för.   
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Dilemman – Utmaningar i diabetesvården 
En utmaning i diabetesvården som framkom var svårigheter att komma fram till vilken 
behandling som passade bäst för varje person och att utforma en god diabetesvård genom 
kommunikation med personen som lever med typ 2-diabetes. Enligt Boström et al. (2012) vill 
diabetessjuksköterskan vara en god förebild, lätt nåbar och hängiven sina patienter, uppnår 
man inte detta, och personen med typ 2-diabetes inte når målen, kan man som 
diabetessjuksköterska känna sig misslyckad. Diabetessjuksköterskorna i denna studie uppgav 
att lärdom togs vid varje tillfälle. För att underlätta detta dilemma bör personen som lever 
med sjukdomen involveras, tillsammans med diabetessjuksköterskan och övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal, och bjudas in till bedömning i val av behandling med hänsyn tagen till 
personens förutsättningar och önskemål (Ekman et al., 2011).  

Diabetessjuksköterskorna upplevde också ett dilemma i att behöva motivera behandling för 
olika läkare som ordinerade och uppgav en frustration över att olika läkare har olika 
arbetssätt. I likhet med Boström et al. (2012) som uppger att diabetessjuksköterskan ofta är 
koordinatorn i diabetesvården som planerar och koordinerar vården mellan personen med typ 
2-diabetes, diabetessjuksköterskan, läkaren och övrig hälso- och sjukvårdspersonal. Här 
uppgavs vikten av att sträva efter samma mål med vården, vilket även framkom i denna 
studies resultat. Här är viktigt att hela teamet inom hälso- och sjukvården som arbetar med 
diabetesvård arbetar personcentrerat och gemensamt mot samma mål tillsammans med varje 
enskild person som lever med typ 2-diabetes. Även McDowell et al. (2012) visar att riktlinjer 
hjälper hälso- och sjukvårdspersonal att utforma diabetesvården och ger stöd i beslutsfattning. 
Att arbeta efter samma riktlinjer men med olika arbetssätt uppgavs som ett dilemma då arbete 
utifrån gemensamma riktlinjer kan utformas olika och leda till förvirring. Boström et al. 
(2012) uppger ändringar i riktlinjer som ett liknande dilemma, där ändringarna gav känsla av 
ambivalens och oklarheter i vad som ska läras ut. När riktlinjer upplevs svåra att följa för en 
persons behandling kan diabetessjuksköterskan ha hjälp i att förhålla sig personcentrerat 
genom att tillsammans med personen diskutera vilken behandling och vilka mål som kan 
fungera i det enskilda fallet (Ekman et al., 2011).  

 

Möjligheter – Att få till ett bra möte  
Diabetessjuksköterskorna beskrev upplevda möjligheter när förberedelser gjordes inför varje 
besök, engagemang togs i varje persons situation och personen tilläts vara med och bestämma 
över sin egenvård. Boström et al. (2014) beskriver liknande resultat där 
diabetessjuksköterskan tillsammans med personen med diabetes utformar en egenvårdsplan, 
diskuterar och kommer fram till lösningar för en god diabetesvård. Förberedelserna inför ett 
besök med en person med typ 2-diabetes kunde vara att läsa i journalen om tidigare besök, 
behandling och provsvar samt att vid behov ha diskuterat med ansvarig läkare. Det uppgavs 
också underlätta att ha en mall att utgå ifrån när besöket utformades, till exempel i 
journalsystemet. Att utforma en individuell plan med varje person är i enlighet med 
personcentrerad vård, men att utgå från regionala riktlinjer och att ha en mall för besöket kan 
göra det svårare att följa det personcentrerade tillvägagångssättet. Det krävs en diskussion och 
att lyssna till varandras åsikter och erfarenheter samt att lära sig av dessa för att nå en 
personcentrerad vård (Ekman et al. 2011). Ett stöd upplevdes i mallen genom att det blev 
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lättare att komma ihåg alla delar av kroppen och livet med sjukdom som påverkas av typ 2-
diabetes. När diabetessjuksköterskan beskriver att hon läst på i journalen innan besöket kan 
det vara den medicinska vården som är nedskriven med mätvärden och behandling, istället för 
personens upplevelser (Ekman et al. 2011). Samtidigt kan inläsning i journalen ge en känsla 
av att diabetessjuksköterskan har en kännedom om personens situation och innebär att hen 
inte behöver upprepa sig angående sin bakgrund, diabetessjuksköterskan kan istället stämma 
av att det som står i journalen stämmer. Enligt Ekman et al. (2011) kan personcentrerat 
förhållningssätt försvåras av tidsbrist vilket kan leda till en återgång till medicinskt perspektiv 
där sjukdomen sätts före personen. Detta hinder tas upp i resultatet under rubriken 
Sjukdomen är komplex och tiden är begränsad, motsatsen till detta kan vara att tillräckligt 
avsatt tid kan underlätta personcentrerad vård och ge bättre möten.  

Det framkom att det underlättade en god vård när en individuell plan utformades vid varje 
besök där även uppföljning och nästa kontakt planerades. När något avviker från planen är det 
av vikt att personen kan kontakta diabetessjuksköterskan för att göra en ny planering utifrån 
ändrade omständigheter. Enligt Boström et al. (2012) ansåg diabetessjuksköterskorna att det 
var av största vikt att vara nåbar för att personen som lever med typ 2-diabetes ska känna sig 
säker i sin sjukdom och behandling. För att kunna utforma en individuell plan med rätt 
åtgärder och mål är det också av vikt att personen som lever med sjukdomen kan anförtro sig 
sina problem till diabetessjuksköterskan (Jutterström et al., 2012). Jutterström et al. (2012) 
beskriver att när diabetessjuksköterskan och personen som har typ 2-diabetes byggt upp en 
fungerande relation med ömsesidig respekt kan personen bli delaktig i sin egenvård och kan 
anförtro sina problem till diabetessjuksköterskan och få hjälp med dem. Ett personcentrerat 
förhållningssätt underlättar detta och sätter personens upplevelser i centrum för vården 
(Ekman et al., 2011). 

 

Slutsats 
Hinder, dilemman och möjligheter kommer alltid att finnas i diabetesvården även om de 
ändras över tid, finns en medvetenhet om dessa kan förberedelse göras för att kunna hantera 
dem och lära sig av varje tillfälle. Vetskapen om att även andra personer inom hälso- och 
sjukvården upplever samma saker kan det göra det lättare att hantera det och lära sig av 
varandra.  

Vikten av att som diabetessjuksköterska lära känna personen som lever med sjukdomen har 
beskrivits, liksom vinsten av att ge egenvårdsutbildning på rätt nivå för varje person. Brister i 
den kontinuerliga personcentreringen inom diabetesvården har påvisats och det har belysts på 
vilket sätt personcentrering kan förbättra diabetesvården för både personen som lever med 
sjukdomen och diabetessjuksköterskan.  

Diabetessjukdomens komplexitet har beskrivits och därmed även svårigheterna i vården kring 
sjukdomen, som kräver mycket tid som inte alltid finns. Tidsbrist kan även leda till mindre 
personcentrerad vård och mer fokus på det medicinska och mätvärden. Då diabetessjukdomen 
oftast inte känns förrän sen-komplikationer är ett faktum beskrevs svårigheter i att nå fram 
med information om sjukdomens allvarhetsgrad. Därför är pedagogisk utbildning ett viktigt 
verktyg för diabetessjuksköterskan i arbetet.  
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Fördelarna med erfarenhet av att arbeta med diabetesvård har beskrivits, men även en fördel 
med den entusiasm som ofta är störst i början av yrkeslivet har visat sig kunna vara en fördel. 

En nytta med att enbart arbeta med diabetes har beskrivits då detta ger en djupare kunskap om 
sjukdomen och kunde ge bättre nåbarhet till diabetessjuksköterskorna för personerna som 
lever med diabetes. Möjligheten till att kunna nå sin diabetessjuksköterska är en viktig faktor 
för att känna sig trygg i sin sjukdom och behandling, och därigenom nå sina mål för denna.  

Fortsatta studier inom området och att beskriva hur diabetessjuksköterskan upplever 
omvårdnaden bidrar till fortsatt utveckling av vården.  

 

Kliniska implikationer och förslag till fortsatt kunskapsutveckling inom 
specialistsjuksköterskans kompetensområde 
Denna studie bekräftar tidigare studier om diabetessjuksköterskans upplevelser av 
omvårdnaden och sammanfattar vilka hinder, dilemman och möjligheter som kan uppstå i 
mötet med personer med typ 2-diabetes i primärvården. Resultatet kan bidra till att metoder 
och omvårdnadsåtgärder kan utarbetas för att kvalitetssäkra diabetesvården genom att 
beskriva och diskutera framkomna hinder, dilemman och möjligheter. Personcentrerad vård är 
ännu inte fullt utvecklat inom diabetesvården varför en fortsatt forskning inom detta område 
krävs. Då diabetesvården är ett snabbt utvecklande område behövs fortsatt kontinuerlig 
uppdatering av upplevelsen av omvårdnaden, både från perspektivet av personen som lever 
med sjukdomen och hälso- och sjukvårdspersonalen.   
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Till vederbörande verksamhetschef 
Förfrågan om godkännande av deltagande i intervjustudie om 

diabetessjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden för personer med  
typ 2-diabetes 

 

Jag är student på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetesvård, och skriver 
nu på min D-uppsats. För att kunna genomföra denna studie behöver jag ert samtycke till att 
intervjua diabetessjuksköterskor på din vårdcentral. I det här dokumentet får du information 
om projektet och vad det innebär att delta.  

De flesta personer med typ 2-diabetes följs på vårdcentraler där diabetessjuksköterskan ofta är 
den som står för kontinuiteten i vården och på så sätt kan stödja deras hantering av sjukdom 
och förebyggande av komplikationer. Människorna som lever med denna sjukdom ökar i takt 
med befolkningen och vården behöver fortsätta utvecklas. Jag vill med min forskning 
uppmärksamma hinder och möjligheter i diabetesvården i primärvården, för fortsatt 
utveckling. 

Jag önskar intervjua distriktssjuksköterskor med minst 15 högskolepoäng inom diabetes eller 
specialistsjuksköterskor i diabetesvård. De bör också ha minst 2 års erfarenhet av 
diabetesmottagning.  

 

Studiens genomförande: 

Jag planerar att göra en intervjustudie där intervjuerna kommer att spelas in och därefter 
skrivas ner och analyseras av mig. Intervjuerna kommer att göras med diabetessjuksköterskor 
på vårdcentraler i XX. Jag kommer att boka in tid för en intervju och avsätta ungefär en 
timme för denna. Under arbetets gång kommer endast jag och min handledare att få tillgång 
till materialet, som också kommer att avidentifieras. Inget av svaren kommer i resultatet att 
kunna härledas till specifik person eller vårdcentral. När arbetet är godkänt kommer 
intervjumaterialet att förstöras. Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan 
att skäl anges.  
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Studiens resultat: 

Studien är en magisteruppsats under specialistsjuksköterskeprogrammet och kommer att 
publiceras i Högskolan Västs DIVA-publicering. Resultatet kan du ta del av genom att 
kontakta nedan angivna personer.  

 

Om du har några frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare: 

 

 

Ansvariga för studien: 

Julia Styrud  
Leg. Sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Ulla Fredriksson-Larsson 

Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap. 
Högskolan Väst, Trollhättan.  
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Godkännande om personals deltagande i studie om 
diabetessjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden för personer med typ 

2-diabetes. 

 

 

Jag har fått information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den 
skriftliga informationen.  

 

 

 ☐  Godkännes   ☐  Godkännes inte  
Plats och datum Underskrift Verksamhetschef 
 
 

 

Vårdcentral Namnförtydligande 
 
 

 

Ansvariga för studien: 

Julia Styrud  
Leg. Sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Ulla Fredriksson-Larsson 

Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap. 
Högskolan Väst, Trollhättan.  
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Till diabetessjuksköterskan 

Förfrågan om deltagande i intervjustudie om diabetessjuksköterskans 
upplevelse av omvårdnaden för personer med typ 2-diabetes 

 

Jag är student på specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning diabetes och skriver nu 
på min D-uppsats. Därför vill jag fråga dig om du vill delta i mitt forskningsprojekt. I det här 
dokumentet får du information om projektet och vad det innebär att delta.  

De flesta personer med typ 2-diabetes följs på vårdcentraler där diabetessjuksköterskan ofta är 
den som står för kontinuiteten i vården och på så sätt kan stödja dem i deras hantering av 
sjukdom och förebyggande av komplikationer. Lagar och riktlinjer beskriver hur vården ska 
bedrivas med ett personcentrerat förhållningssätt och varje möte ser olika ut. Människor som 
lever med denna sjukdom ökar i takt med befolkningen och vården behöver fortsätta 
utvecklas. Jag vill med min forskning uppmärksamma hinder och möjligheter i 
diabetesvården för fortsatt utveckling.  

Därför önskar jag få höra dina tankar kring arbetet med personer med typ 2-diabetes på 
vårdcentral vid en intervju efter att ha fått dina uppgifter från din enhetschef.  

 

Studiens genomförande:  
Vi kommer att boka in tid för en intervju och avsätta ungefär en timme för denna. Intervjun 
kommer att spelas in och därefter skrivas ner och analyseras av mig. Under arbetets gång 
kommer endast jag och min handledare att ha tillgång till materialet, som också kommer att 
avidentifieras, inget du säger i intervjun kommer att kunna härledas till dig i det färdiga 
resultatet. Under arbetet kommer dina svar också att kodas och avidentifieras. När arbetet är 
godkänt kommer intervjumaterialet att förstöras. Ditt deltagande är frivilligt och kan när som 
helst avbrytas utan att skäl anges och de inhämtade uppgifterna från dig kommer då att 
förstöras.  

 

Studiens resultat: 

Studien är en magisteruppsats under specialistsjuksköterskeprogrammet och kommer att 
publiceras i Högskolan Västs DIVA-publicering. Resultatet kan du ta del av genom att 
kontakta nedan angivna personer eller att säga till vid intervjutillfället så kontaktar jag dig när 
resultatet är klart. Vill du inte ta del av resultatet kommer det inte att skickas till dig.  
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Om du har några frågor får du gärna kontakta mig eller min handledare: 

 

Ansvariga för studien: 

Julia Styrud 
Leg. Sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Ulla Fredriksson-Larsson 

Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap. 
Högskolan Väst, Trollhättan.  
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Samtycke till att delta i studie om diabetessjuksköterskans upplevelse av 
omvårdnaden för personer med typ 2-diabetes. 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 
frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.  

☐ Jag samtycker till att delta i studien diabetessjuksköterskans upplevelse av omvårdnaden 
för personer med typ 2-diabetes 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 
informationsbladet. 

 

 

Plats och datum Underskrift 
 
 

 
 

Samtycke inhämtat av  
Plats och datum Underskrift 
 
 

 

 

Ansvariga för studien: 

Julia Styrud 
Leg. Sjuksköterska 

 

 

 

 

 

 

Handledare:  

Ulla Fredriksson-Larsson 

Universitetslektor 

Institutionen för hälsovetenskap. 
Högskolan Väst, Trollhättan.  
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Frågeområden intervju  
Presentation.  

Syftet med studien var att beskriva sjuksköterskors erfarenheter av omvårdnaden för personer 
med typ 2-diabetes, på vårdcentral.  

Under intervjun kommer jag använda ett inspelningsverktyg.  
Du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange orsak.  

- Har du några frågor till mig angående själva intervjun innan vi börjar? 

Ålder:   Arbetsplats:  
Bakgrundsfrågor:  

- Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 
- Hur länge har du arbetat med diabetesvård? 
- Vilken utbildning har du? 
- Vilken utbildning inom diabetes har du? 

Huvudfrågor – ta gärna god tid på dig och utveckla gärna 
- Berätta om ett bra besök med en person med diabetes 
- Berätta om ett besök som du upplevde var mindre bra 
- Upplever du någon skillnad från när du började arbeta som diabetessjuksköterska och 

nu? (Vad är svårare/lättare?) 
- Hur förbereder du dig inför ett besök? (Har du någon riktlinje att utgå ifrån?) 
- Hur gör du när något avviker och behöver åtgärdas? 
- Hur ser möjligheterna ut till att uppdatera dig på senaste forskningen inom 

diabetesvård? 

Avslutningsfrågor: 
- Finns det något mer du vill tillägga? 
- Får jag återkomma till dig om det skulle uppstå frågor under analysen av intervjun? 

Stödfrågor: 

- Kan du berätta mer/utveckla? 
- Hur kände du då? 
- Har du fler exempel på det? 
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