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    ABSTRACT

Diabetes type-2 is today known to be an increasing national disease. To prevent or
postpone complications a change in people’s lifestyle is crucial. The aim of this study is
to illustrate the importance of the nurses´ pedagogical function when it comes to being
able to help patients, with diabetes type two, to prevent chronic diabetic complications.
The point of departure has been the questions: What pedagogical strategies can lead to
compliance? and What factors contribute to increased compliance? The method used
was literary studies where comparisons were made between Joyce Travelbee´s nursing
theory and today’s pedagogical nursing. Newly discovered scientific findings establish
the fact that today’s patients don’t feel that they receive the support they need.
According to the nurses the patients have been informed properly but the patients often
have many questions, which they haven’t received any answers to. The result of the
study shows that good pedagogical strategy makes it easier to reach compliance.

Keywords: Compliance, diabetes type-2, formal and informal teaching, human-to-
human relationship, pedagogical function.

Nyckelord: Compliance, diabetes typ-2, formell och informell undervisning,
mellanmänsklig relation, pedagogisk funktion.
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INLEDNING

Vi befinner oss hemma hos Elsa, 75 år. Elsa har bjudit in sina väninnor på

eftermiddagskaffe. Vid bordet diskuteras Elsas goda kakor. ”Varför tar inte du av alla

sorterna idag, Elsa?” säger Asta. ”Jo, du förstår, jag ska till diabetessköterskan i morgon

och då måste jag ju vara skötsam idag. Hon har sagt att värdena har blivit sämre och att

jag måste tänka på vad jag äter. Det känns så pinsamt om värdena är höga nu igen”.

Utifrån detta vardagssamtal har vi valt att närmare fördjupa oss i sjuksköterskans

pedagogiska roll i mötet med äldre som har typ-2 diabetes.

BAKGRUND

I Folkhälsorapporten (2001) beskrivs diabetes som en folksjukdom, vilken till stor del

beror på vår livsstil. En definition av folksjukdom är enligt Lundh och Malmquist

(1998) en åkomma som förr eller senare drabbar många, eventuellt alla människor.

Redan i 1991 års direktiv anges att vissa kroniska sjukdomar såsom diabetes skall följas

upp i folkhälsorapporterna. Kravet var att så långt som möjligt arbeta hälsopolitiskt

såväl inom som utanför vårdsektorn (Folkhälsorapport, 2001). Det framkommer i

socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1998:8)  att omsorgen om äldre ska kunna

utformas utifrån individens behov av helhetsvård. För att främja god hälsa hos individen

och stärka folkhälsan ur ett samhällsperspektiv krävs enligt Folkhälsorapporten (2001)

en bred kompetensnivå. Här framkommer att ett tvärsektoriellt arbete erfordras, vilket

innebär samarbete mellan landstingsförbundet, kommunförbundet, socialstyrelsen och

livsmedelsverket med flera.

Diabetes mellitus

Enligt Socialstyrelsen (1999) är diabetes mellitus ett tillstånd med kroniskt högt

blodsocker. Om fasteblodsocker vid upprepade tillfällen överstiger 6,1 mmol/liter

föreligger diabetes samt om det under normala betingelser, det vill säga ej fasteprov,

överstiger 11,0 mmol/liter. De två mest kända formerna av diabetes är typ-1 och typ-2.
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Av alla människor med diabetes utgörs 80 procent av typ-2 och hälften av dessa är äldre

än 65 år (Socialstyrelsen, 1999).

Typ-1 diabetes

Typ-1 diabetes karakteriseras av upphörd insulinproduktion. Den debuterar vanligen

inom en relativt kort tidsperiod under barn- eller ungdomsåren och beror på att

antikroppar förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. På grund av

upphörd insulinproduktion behöver insulin tillföras via injektion (Socialstyrelsen,

1999).

Typ-2 diabetes

Typ-2 diabetes är en ärftlig sjukdom där övervikt, fysisk inaktivitet, stress och vissa

läkemedel kan bidra till dess uppkomst. Kost och motion är grundläggande i

behandlingen men läkemedel i form av tabletter och så småningom insulin behövs för

många. Patienter med diabetes riskerar att drabbas av senkomplikationer, oftast efter

flera års sjukdom. Dessa komplikationer beror på förändringar i kärl och nerver och

drabbar framförallt ögats näthinna, njurar, perifer cirkulation och hjärta (Socialstyrelsen,

1999).

Enligt Nilsson (1997) påskyndar diabetes det biologiska åldrandet i kroppens alla

vävnader vilket har betydelse för uppkomsten av komplikationer som kan leda till en för

tidig död. Socialstyrelsen (1997) poängterar vikten av preventiva insatser för att undvika

fotkomplikationer, då det har visat sig att hälften av alla benamputationer i Sverige sker

på patienter med diabetes. Virtanen m.fl. (2000) beskriver värdet av

kostrekommendationer, i syfte att motverka och förebygga komplikationer. Enligt

Socialstyrelsen (1999; 2001) är det övergripande målet med behandlingen att undvika

senkomplikationer. För att nå dit krävs goda kunskaper om hur diabetes kan behandlas

och kontrolleras.
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Eftersom nya rön om sjukdomens uppkomst och behandling ständigt är under

utveckling krävs, i enlighet med Sjuksköterskans kompetensbeskrivning (SOSFS

1995:5), att sjuksköterskor kontinuerligt informerar sig om aktuell forskning.

Sjuksköterskans roll

Inger Ohlsson (1995), tidigare ordförande i Vårdförbundet, anser att sjuksköterskerollen

kan utvecklas i två riktningar:

Den ena utgörs av de sjuksköterskor som i första hand ser sig som

assistent till läkaren, som har den mer traditionella rollen. Den

andra kategorin är de som genom utbildning och eget intresse

utvecklar sjuksköterskerollen till att bli mera av en egen

profession, som arbetar sida vid sida och jämbördiga med övriga

yrkesgrupper i vården (s. 93-94) [kursivering tillfogad].

Sjuksköterskerollen grundläggs i en utbildning med bred humanistisk bas där

sjuksköterskan tillägnar sig en högt utvecklad förmåga att lösa problem och att i det

dagliga arbetet kontinuerligt använda nya relevanta rön (Madden Styles, 1995). I lagen

om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens områden (SFS 1998:531), framgår

sjuksköterskans skyldighet att ge individuellt anpassad information till patienten och att

den vård som ges ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet. I Högskoleverkets

rapportserie (2000:5) framgår att det bland sjukvårdspersonal endast är sjuksköterskan

som har den pedagogiska funktionen.

Sjuksköterskans funktion i mötet med äldre patienter som har diabetes typ-2 omfattas,

enligt SOSFS (1993:17; 1995:5), av att identifiera hälsorisker, bedöma patientens egna

resurser, informera om hur livsföringen påverkar sjukdomens förlopp och att stimulera

till förändrad livsstil. Sjuksköterskans verktyg för att nå dessa mål består av ett

pedagogiskt förhållningssätt, där kommunikation och empati är hörnstenar som leder till

stärkt självkänsla hos patienten. Bentling (1995) menar att sjuksköterskeyrket idag

räknas som en självständig disciplin med omvårdnad som karaktärsämne.



4

Omvårdnadsansvaret är sjuksköterskans, då hon är den som har akademisk utbildning

inom området (Bentling, 1995).

Pedagogik

Pedagogik kan beskrivas som läran om uppfostring och undervisning (Maltén, 1997).

Ewles och Simnett (1994) menar att grundprinciper för pedagogisk undervisning är att

gå från det kända till det okända, med andra ord, utgå från patientens kunskapsnivå och

därifrån bygga vidare. Människor har en förmåga att lättare lära sig om de själva är

aktivt engagerade i inlärningsprocessen. Maltén (1997) definierar inlärningsprocessen

med hur människan tar emot, bearbetar och tolkar information. Ewles och Simnett

(1994) betonar även vikten av att använda olika undervisningsmetoder såsom

föreläsningar, diskussioner eller att ge skriftlig information. I undervisningen bör

informationen vara relevant och bygga på den enskilde individens behov. För att

förvissa sig om att informationen har uppfattats rätt, bör utvärdering ske kontinuerligt,

samtidigt som möjlighet finns till återkoppling.

Kommunikation

Hanssen (1997) definierar begreppet kommunikation genom att härleda det från latinets

communis, som betyder gemensam och communicatio som betyder att meddela, ha

förbindelse med eller förmedla. Kristoffersen (1998) menar att kommunikation används

för att inhämta och ge information. Dessutom säger samma författare att all

undervisning består av kommunikation och interaktion. Bergstrand (2000) definierar

interaktionen i den kliniska situationen som förmågan att förstå andra och att göra sig

själv förstådd vilket innebär att lyssna aktivt, ställa klargörande frågor och bemöta

patienten med respekt. Dimbleby och Burton (1997) framhåller att kommunikation

består av två huvuddelar, verbal och icke-verbal. Den icke-verbala delen svarar för 80

procent av vad som förmedlas i mötet mellan människor.
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Både Hanssen (1997) och Dimbleby och Burton (1997) menar att den icke-verbala

kommunikationen förmedlar attityder och känslor samt förstärker den verbala delen.

I interaktionen mellan människor tolkas intrycken olika. Vårt inre referenssystem

beskrivs som en inre karta som hjälper oss att läsa av omvärlden och gör att vi uppfattar

en viss given information olika beroende på vår bakgrund. Under hela vårt liv utvecklas

och förändras referenssystemet (Cullberg, 2000). Utifrån detta perspektiv är det viktigt

att sjuksköterskan inte bara ger information, utan förvissar sig om att patienten förstått

vad han/hon fått ta del av (Bergh, 2002). Enligt Kansanen (1999) är det ett välkänt

faktum att undervisning inte alltid leder till inlärning.

Empati

Holm (2001) menar att i samspel med andra personer spelar vår kognitiva/intellektuella

och affektiva/känslomässiga förmåga en stor roll. Empati beskrivs som att ta emot och

förstå andra människors känslobudskap, inte bara rädsla och lidande utan alla

känslonyanser, även positiva. Det skulle även kunna kallas medkänsla, att ha en

hjälpande inställning och beteende. Travelbee (1971) definierar empati som förmåga att

tränga in i eller delta i och förstå det psykologiska tillstånd som en annan person

befinner sig i här och nu, samtidigt som det egna självet hålls separerat från den andra.

Empowerment

Björvell (1999) beskriver patientens möjlighet att själv kunna påverka och kontrollera

sin vård och egenvård som empowerment, vilket kan uppnås genom att patientens egna

resurser stärks. Detta förväntas medföra ett större välbefinnande och en starkare

ställning för patienten i vården. Patienten har både rättighet och skyldighet att delta i de

behandlingsbeslut som gäller hans/hennes sjukdom. När medverkan och

medbestämmande tillåts ges ett bemyndigande till patienten. Det handlar om patientens

rätt att, så långt förmågan och önskan sträcker sig, kunna influera och kontrollera sin
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vård vid sjukdom, för att få bästa möjliga resultat av omvårdnad och behandling

(Björvell, 1999). Antonovsky (1991) anser att vårt välbefinnande hänger samman med

vilken grad av förståelse vi har av vår livssituation. Antonovsky utvecklade begreppet

KASAM – känsla av sammanhang, och förklarar det med en allmän beredskap för att

kunna handskas med stressande situationer i livet. Vidare beskrivs det som en

övergripande förståelse av vad som pågår runt omkring oss, att den information som når

oss på olika sätt uppfattas som begriplig, hanterbar och meningsfull.

Laitinen, Olsson och Karlberg (1999) ser ur ett vardagsperspektiv på hur den kroniska

sjukdomen kan vara svår att bära och att det kan underlätta att få tala om sin situation.

Insikten om att själv kunna påverka sin livssituation bidrar till större hopp inför

framtiden.  Sönnerberg, Edgren och Welin (2001) konstaterar att en kunnig och

kravinriktad patient är den viktigaste drivkraften i diabetesvården, där relationen mellan

sjuksköterska och patient består av ömsesidig respekt för varandras kunskap och

erfarenhet.

Compliance

Enligt Lundh och Malmquist (1998) innebär compliance följsamhet i behandling. Nya

rön fastställer att termen börjar bli förlegad. Falk (2002) redogör för nya begrepp som

bättre kan förklara dess innebörd. Nyansskillnader i engelska språket gör att compliance

inte ses enbart positivt. Från början var det en militär term som innebar att lyda order,

därför har nya termer för följsamhet börjat användas i vården. Bland förslagen finns

adherence som står för följsamhet och concordance som innebär samsyn. Ökat

förtroende mellan sjuksköterska och patient ger automatiskt ökad adherence.

Concordance kan sägas vara den optimala interaktionen, då sjuksköterskan på ett

professionellt sätt överför informationen så att patienten känner att han/hon fått vad som

ligger i dennes bästa medicinska och personliga intresse. I föreliggande arbete används

termen compliance, då den idag är mest förekommande i svensk litteratur.
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Travelbees omvårdnadsteori

Föreliggande arbete har sin utgångspunkt i Travelbees teori (1971) där omvårdnadens

mål uppnås genom att etablera en äkta mellanmänsklig relation:

A human-to-human relationship is primarily an experience or

series of experiences between a nurse and the recipient(s) of her

care. The major characteristic of these experiences is that the

nursing needs of the individual (or family) are met. The human-to-

human relationship is purposefully established and maintained by

the professional nurse practitioner (s.123).

Denna relation etableras genom en interaktionsprocess som består av flera faser:

• Det första mötet – präglas av generaliserande och stereotypa uppfattningar om

varandra. Sjuksköterskans uppgift är att se patienten som individ.

• Framväxt av identiteter – efterhand som interaktionen utvecklas växer identiteten

fram hos båda parter och sjuksköterskan kan se patientens behov.

• Empatisk förståelse – en medveten intellektuell process som inte är beroende av

vilken känsla som upplevs inför den andre.

• Sympati – resultatet av den empatiska processen vilken är knuten till en önskan om

att hjälpa patienten.

• Etablerande av ömsesidig förståelse och kontakt – den slutgiltiga fasen i den

mellanmänskliga relationen. (Fritt översatt från Travelbee, 1971. s. 132-147).

En sådan relation kan inte etableras mellan roller, bara mellan människor i samspel.

Travelbee anser att kommunikation är sjuksköterskans viktigaste redskap.

Kommunikation kan ske verbalt, genom gester, tonfall och genom beröring. Att

kommunicera har en central betydelse för att säkerställa de åtgärder sjuksköterskan

vidtar för att tillgodose patientens behov. För att kunna använda sig själv i terapeutiskt

syfte bör sjuksköterskan ha en djup insikt i hur hennes eget beteende påverkar andra i

sin omgivning. Denna förmåga till självinsikt och förståelse måste utvecklas hos

sjuksköterskan, inte minst genom utbildning.
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Enligt Travelbee (1971) bygger omvårdnad på en existentialistisk människosyn där hon

menar att människan söker en mening i sitt möte med lidande och smärta, som är en

oundviklig del av livet.

Varför gör inte patienten som sjuksköterskan säger? Med utgångspunkt från Elsas

tankegångar i inledningen har sjuksköterskan en viktig uppgift att fylla. I syfte att

förhindra senkomplikationer hos Elsa krävs anpassade pedagogiska strategier. Elsa vill

gärna tillfredsställa sjuksköterskan och förstår inte att det är för hennes egen skull hon

behöver ändra sina matvanor. Har sjuksköterskan brustit i sitt ansvar?

SYFTE

Syftet med föreliggande studie var att belysa vikten av sjuksköterskans pedagogiska roll

för att förebygga senkomplikationer hos patienter med typ-2 diabetes.

Centrala frågeställningar var:

- Vilka pedagogiska strategier kan leda till compliance?

- Vilka faktorer bidrar till ökad compliance?

METOD

Arbetet har genomförts som en litteraturstudie och är en bearbetad sammanställning av

tidigare publicerade arbeten.
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Sökning

Systematisk sökning av information har skett via den internationella databasen

CINAHL, de nationella databaserna SPRI, KIB och Swemed+ samt i Högskolan

Uddevalla/Trollhättans lokala databas SOFIA. Sökord som användes var pedagogik,

kommunikation, diabetes, omvårdnad, communication, health education och

kombinationen som innefattar begreppen nurse-patient-relations, diabetes mellitus och

communication vilket innebar att antalet träffar reducerades till 24 stycken. Sökning

gjordes också på enstaka författarnamn, till exempel Bergh, Bergstrand och Gedda, som

var kända för författarna till föreliggande arbete.  Även osystematisk sökning på

högskolans bibliotek i Vänersborg tillika Strömstads kommunbibliotek, förekom.

Förutom ovan nämnda sökord användes då även sökordet compliance. Utifrån

litteratur/referenslistor i vetenskapliga artiklar och böcker har kedjesökning gett

ytterligare information (Nyberg, 2000). Vidare har lagar och förordningar använts.

Urval

Från början begränsades sökningen till åren 1996 – 2002 för att så nytt material som

möjligt skulle ingå. Efterhand som information togs fram hittades även äldre material

som var relevant för arbetet. Travelbees omvårdnadsteori som arbetet grundar sig på är

från 1971. Utifrån titel och abstract valdes relevant information. Även information som

berörde andra kroniska och psykiska sjukdomar inkluderades på grund av ett

pedagogiskt innehåll. Information av rent medicinsk-fysiologisk art exkluderades för sin

brist på omvårdnadsperspektiv. Resultatdelen bygger till övervägande del på

vetenskapligt material. För att underlätta för läsaren finns en översikt över bearbetat

material. Tabell 1 redogör för vetenskapliga arbeten och Tabell 2 för övriga artiklar av

icke vetenskaplig karaktär.
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Tabell 1. Översikt av vetenskaplig litteratur som bearbetats i resultatdelen.

Författare, år, artikelns
namn

Typ av
litteratur

Metod Syfte

Adelswärd, V., &
Sachs, L. (1996).
A Nurse in Preventive
Work. Dilemmas of
Health information
Talks.

Artikel. Kvalitativ. Analyserad
data från 28  män under
en riktad hälsounder-
sökning.

Att diagnostisera särskilda
riskfaktorer, till  exempel
höga kolesterolvärden,
samt att informera
patienten om åtgärder för
att förebygga eller
reducera risken för
cardiovaskulära
sjukdomar.

Bergh, M. (2002).
Medvetenhet om
bemötande. En studie
om Sjuksköterskans
pedagogiska funktion
och kompetens i
närståendeunder-
visning.

Akademisk
avhandling.

Grounded theory. Att begreppsliggöra mötet
mellan sjuksköterska och
närstående inom
rehabiliteringsvård.

Bergstrand, M. (2000).
Hälsorådgivande
samtal. Kommunikativa
strategier i samspel
mellan distriktssköter-
ska och patient.

Akademisk
avhandling.

Kvalitativ. Analys av 22
videoinspelade
intervjuer och
konsultationer mellan
distriktssköterskor och
patienter.

Att undersöka hur
distriktssköterska och
patient kommunicerar i
hälsorådgivnings-
situationer.

Friberg, F. (2001).
Pedagogiska möten
mellan patienter och
sjuksköterskor på en
medicinsk vårdavdel-
ning. Mot en vårddi-
daktik på livsvärlds-
grund.

Akademisk
avhandling.

Fältforskning på en
medicinsk vårdavdel-
ning.

Att söka svar på vad som
utmärker patientundervis-
ning, särskilt informell
undervisning, på intern-
medicinsk vårdavdelning.

Furåker, C. (2001).
Styrning och visioner –
sjuksköterskeutbildning
i förändring.

Akademisk
avhandling.

Metodansatsen var
kvalitativ med
kvantitativa inslag. Tre
empiriska studier.

Att beskriva och analysera
vad som karaktäriserar
innehållet i sjuksköterske-
programmens utbildnings-
och kursplaner samt på
vilket sätt dessa utformats
efter högskolereformen
1993.
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Författare, år, artikelns
namn

Typ av
litteratur

Metod Syfte

Gedda, B. (2001).
Den offentliga hemlig-
heten. En studie om
sjuksköterskans
pedagogiska funktion
och kompetens i
folkhälsoarbetet.

Akademisk
avhandling.

Utgår från Bourdieu och
Foucault med diskurs-
analys. Intervjuer med
fyra olika grupper av
beslutsfattare och fyra
grupper av sjuksköter-
skor.

Att beskriva och belysa de
villkor med vilka folk-
hälsoarbetet och sjuksköt-
erskans pedagogiska
funktion och kompetens
formas på befolknings-
nivå, utifrån olika lokala
företrädares
föreställningar och
intentioner samt
yrkesprofessionens,
vårdens och utbildningens
kultur.

Gåfvels, C. M., &
Lithner, F. G.
(1996).
Insulin-treated diabetic
patients. Use of,
experience of and
attitudes to diabetes
care.

Artikel. Kvantitativ.
Enkätundersökning av
488 personer med
diabetes.

Att undersöka insulin-
behandlade personer med
diabetes. Användning av,
erfarenhet av och attityder
till diabetesvården.

Haldórsdottir, S.
(1996).
Caring and uncaring
encounters in nursing
and healthcare –
developing a theory.

Akademisk
avhandling.

Fenomenologisk. Att ur patientperspektiv
utveckla en teori om god
respektive bristande
omvårdnad.

Kansanen, B. (1999).
Teaching as Teaching-
studying-learning
interaction.

Artikel. Litteraturstudie. Att utveckla ett koncept
där man ser på undervis-
ning som en mer långt-
skriden interaktions-
process.

Karlsen, B. (1997).
Hospital nurses´
perception of patient
teaching.

Artikel. Kvalitativ. Ansats av
grounded theory.

Att få fram kunskap om hur
sjuksköterskor i sjukhusmiljö
upplever sin egen förmåga att
undervisa patienter.

Kovero, C. (1999).
Den upplevda yrkesrollen
och dess relation till
bemötande av klienten.

Artikel. Fenomenologisk. Att klargöra företags-
hälsovårdpersonalens syn på
den egna verksamheten och
dess förändring, att klarlägga
hälsovårdarnas och läkarnas
syn på sin yrkesroll i
hälsorådgivning samt att
relatera synen på yrkesroll till
bemötande av klienten.
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Författare, år, artikelns
namn

Typ av
litteratur

Metod Syfte

Laitinen, K.,
Olsson, M., &
Karlberg, K-E.
(1999).
Informationsprocessen i
samband med kronisk
hjärtsvikt
- en analys av
fokusgruppsintervjuer.

Artikel. Kvalitativ processorien-
terad intervjumetod.

Att belysa faktorer som
underlättar respektive hindrar
en grupp av patienter med
kronisk hjärtsvikt att använda
information.

Pilhammar Andersson,
E. (1997).
Handledning av
sjuksköterskestuderande i
klinisk praktik.

Akademisk
avhandling.

Etnografisk. Att medvetandegöra sjuk-
sköterskor om sin pedago-
giska funktion.

Sjöstedt, E. (2001).
Det första mötet mellan
sjuksköterska och patient i
psykiatrisk vård.

Akademisk
avhandling.

Aktionsforsknings-
studie.

Att utveckla kunskap om det
första mötet mellan
sjuksköterska och patient i
akut psykiatrisk vård.

Virtanen, S. M.,
Feskens, E.J. M.,
Räsänen, L.,
Fidanza, F.,
Tuomilehto, J.,
Giampaoli, S.,
Nissinen, A., &
Kromhout, D. (2000).
Comparison of diets of
diabetic and non-diabetic
elderly men in Finland,
The Nederlands and Italy.

Artikel. Longitudinell studie som
sträcker sig över 30 år.

Att i tre kulturellt och
geografiskt olika länder
utvärdera om kost-
rekommendationer till äldre
män efterföljs i det dagliga
livet.

Öhrn, I. (2000).
Livet, identiteten och
kronisk sjukdom. En
socialpsykologisk studie av
unga vuxna diabetiker.

Akademisk
avhandling.

En prospektiv och kvalitativ
intervjustudie.

Att belysa vad det innebär att
insjukna i och leva med en
kronisk sjukdom i dagens
samhälle samt hur
insjuknandet upplevs och
förstås som livshändelse och
hur individens
förhållningssätt utvecklas
över tiden.
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    Tabell 2. Översikt av övriga bearbetade artiklar i resultatdelen.

Författare, år, artikelns
namn

Metod Syfte

Ahlström, G. (2000).
Svensk sjuksköterske-
förening.
Omvårdnad som
akademiskt ämne.

Konsensuskonferens. Att på ett strukturerat sätt uttala
hur vi i Sverige idag ser på
omvårdnad som ett akademiskt
ämne.

Björvell, B. (1999).
”Patient empowerment”
- målet är bättre hälsa
och stärkt beslutanderätt.

Begreppsanalys. Att finna en modell som visar ett
tänkt samband mellan egenvårds-
förmåga och empowerment.

Christianson-Rykling, R., &
Norman, M-L. (2001).
Marie Cederschiöld och
Florence Nightingale. Den
diakonala omvårdnadens
inflytande på sjuksköterske-
professionen.

Utvecklingsartikel som bygger på en
litteraturstudie.

Att synliggöra den diakonala
omvårdnadens inflytande på
sjuksköterskeprofessionens
tillblivelse.

Nilsson, P. (1997).
Stress, neuroendokrin
reglering och diabetes.

Litteraturstudie. Att påvisa samband mellan
psykosocial stress och metabol
påverkan hos diabetiker.

Rayman, B., &
Ellison, B. (1998).
When management works:
an organizational Culture
that facilitates learning to
self-manage type 2 diabetes.

Kvalitativ ansats,  fokusgrupp-
intervju.

Att beskriva kvinnor med typ 2-
diabetes och deras perspektiv på
vårdgivare och andra faktorer som
bidrar till ökad möjlighet att
genomföra egenvård.

Stölten, C. (2000). Svensk
sjuksköterskeförening.
Omvårdnad som akademiskt
ämne.

Konsensuskonferens. Att på ett strukturerat sätt uttala hur
vi i Sverige idag ser på omvårdnad
som ett akademiskt ämne.

Sönnerberg, E.,
Edgren, L. D., &
Welin, L. (2001).
Patientrollen i en värld i
förändring – resultat av en
studiecirkel för
diabetespatienter.

Kvalitativ utvecklingsartikel. Att beskriva och analysera hur
individer med diabetes förväntar och
upplever att reflektera över sin
patientroll och dess möjligheter i en
studiecirkel.
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Analys

Till den valda litteraturen ställdes de centrala frågeställningarna. Informationen

bearbetades till en början enskilt av författarna. Utifrån frågeställningarna gjordes

markeringar i texten som sedan gemensamt diskuterades och sammanställdes. Det

framkom att god pedagogik var grundläggande för att uppnå compliance hos patienten,

därför sorterades och bearbetades materialet under frågeställningarna.

Resultatdelen utformades med utgångspunkt från syftet och frågeställningarna samt

analyserades genom att sortera materialet utifrån Travelbees (1971) begrepp. De

begrepp som använts är kommunikation, mellanmänsklig relation, professionell

omvårdnad och pedagogisk kompetens. Travelbees teori och resultatet från föreliggande

arbete kopplas samman i diskussionen. Den kvalitativa forskningsprocessens olika steg

har inte kunnat särskiljas från varandra utan har skett integrerat. För att se helheten och

förstå underliggande orsaksmekanismer krävdes ett objektivt synsätt där de rent triviala

och partikulära fynden fick underordnad betydelse (Backman, 1998; Hartman, 1998;

Nyberg, 2000).

RESULTAT

Resultatet  strukturerades utifrån frågeställningarna och Travelbees begrepp.

Pedagogiska strategier som kan leda till compliance

Kommunikation

Adelswärd och Sachs (1996) belyser hur sjuksköterskan under hälsorådgivande samtal

använde sig av olika strategier. I det inledande samtalet förekom dialog där båda parter

gav information och patienten möttes bekräftande. Viktiga faktorer i detta skede är

empati och patientdelaktighet. Om patienten redan här tog upp problem intog
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sjuksköterskan en avvaktande hållning, anledningen var att sjuksköterskan först ville

etablera en mellanmänsklig relation. Senare i relationen kom både medicinska och

vardagliga problem upp, sjuksköterskan gav då specifika råd grundade på vetenskap och

beprövad erfarenhet. Nästa steg för sjuksköterskan var att fortsätta med en allmänt

hållen hälsorådgivning, med betoning på diet och kost. Information gavs även om

möjliga orsaker till dålig hälsa. Avslutningsvis fick samtalet en prägel av monolog,

sjuksköterskan tog över och var inte mottaglig för frågor och kommentarer på samma

sätt som tidigare (Adelswärd & Sachs 1996).

Bergstrand (2000) beskriver hur sjuksköterskan på olika sätt förmår patienten att

acceptera de råd som ges. Det kan vara motiverande argumentation, övertalning eller

upprepning av råd. Grundläggande är enligt Laitinen m.fl. (1999) att en dialog kommer

till stånd för att sjuksköterskan ska ha en möjlighet att bedöma hur informationen har

mottagits. Virtanen m.fl. (2000) har i en studie visat hur män med diabetes uppfattat

given information. Det framkom att alla fått samma information men uppfattat den

olika.

Bergstrand (2000) visar att strategierna varierade beroende på vad sjuksköterskan ville

uppnå. En god strategi visade sig vara att använda en strukturerad modell och etablera

ett utgångsläge där sjuksköterskan orienterar patienten och förbereder för olika faser i

samtalet. Sjuksköterskan inleder då samtalet i positiva ordalag och informerar vidare

med ett övergripande förhållningssätt. Sjuksköterskan sammanfattar genom att betona

viktiga råd, slutsatser eller resonemang som förts under samtalet. Laitinen m.fl. (1999)

beskriver hela informationsprocessens betydelse, från bedömning till utvärdering, för att

patienten på ett tillfredsställande sätt ska kunna tillgodogöra sig informationen. Vid råd

om livsstilsförändringar kunde sjuksköterskan inta en förmanande roll. Nilsson (1997)

menar att det finns risk att patienter med extrem diabeteskontroll upplever ett mindre

välbefinnande. Laitinen m.fl. (1999) ansåg att det krävs en viss känslighet för att inte bli

alltför dominerande och styrande, istället kan skämt och skratt användas som en strategi

för att förmå patienten att följa råden.

Bergstrand (2000) och Pilhammar Andersson (1997) definierar det professionella

samtalet som pedagogiskt. Det särskiljs från det spontana samtalet som förs i det dagliga

livet genom att det har syfte, struktur och följer ett givet mönster. Gemensamt för
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studierna är att de visade hur inriktning och syfte påverkade samtalens övergripande

struktur.  Vissa faser var hårt strukturerade, där sjuksköterskan följde ett strikt mönster,

till exempel i samband med anamnesupptagning. Andra faser var inte fullt så

strukturerade, de utgick istället från patientens egen formulering av sitt aktuella

hälsoproblem (Bergstrand, 2000; Pilhammar Andersson, 1997).

Att ge råd i känsliga ämnen är inte lätt att separera från moralism menar Adelswärd och

Sachs (1996). De lyfter frågeställningar som ”vilken rätt har vi att tala om för andra

människor hur de ska leva sina liv, och i vilken mån kan de följa råden”. I sammanhang

som rörde prevention och råd om hälsosamt leverne, gavs informationen ofta i form av

broschyrer eller som öppna förslag, det fanns då en förkärlek till att använda ”bör”

istället för ”skall”. Karlsen (1997) påvisar hur vissa sjuksköterskor valde att, utifrån

praktisk erfarenhet, ge generell och ytlig information. Följden blev att sjuksköterskan

inte utgick från patientens individuella behov. Stölten (2000) menar att sjuksköterskans

roll som hälsopedagog ökar i takt med att vårdtider förkortas och patienter behöver

omfattande information för att klara fortsatt vård i hemmet. Kommunikationen är en

förutsättning för att skapa en relation, dessutom är den en av omvårdnadens

grundstenar.

Bergstrand (2000) och Gedda (2001) framhåller värdet av att rådgivningen inte forceras.

Patient och sjuksköterska behöver tid för att etablera en relation. Ett väl tilltaget

tidsutrymme är grundläggande för att kunna hjälpa patienten att stärka de egna

resurserna. Gedda (a.a) kom fram till att sjuksköterskor erhöll compliance i större

utsträckning än läkare vilket ansågs bero på att sjuksköterskan avsatte mer tid till

patientundervisning.

Mellanmänsklig relation

Sjuksköterskor kan enligt Bergh (2002) delas in i fyra grupper utifrån hur de bemöter

patient och anhöriga. ”Den aktivt reflekterande” sjuksköterskan valde att ta reda på de

förkunskaper patienten hade för att anpassa nivån på informationen/undervisningen.

Genom att ställa små, ledande, kanske naiva frågor bildade sjuksköterskan sig en
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uppfattning om var patienten kunskapsmässigt befann sig. Sjuksköterskan lyssnade och

svarade på frågor och funderingar och läste mellan raderna för att förstå vad patienten

ville ha svar på. Denna sjuksköterska besatt empatisk förmåga och bekräftade patienten.

”Den aktivt distanserade” sjuksköterskan inbjöd inte till dialog. Information gavs utan

att hänsyn togs till hur patienten uppfattat den. ”Den passivt reflekterande”

sjuksköterskan hade goda kunskaper men delade endast med sig av dessa vid efterfrågan

från patienten. ”Den passivt distanserade” sjuksköterskan intog en oengagerad attityd

och var den aktivt reflekterande sjuksköterskans raka motsats (Bergh, 2002).

Inställningen till den pedagogiska funktionen skiljer sig sjuksköterskor emellan, vilket

beskrivs av flera författare (Friberg, 2001; Gedda, 2001; Kovero, 1999). Gedda (2001)

har kommit fram till att sjuksköterskans pedagogiska funktion betraktas som en

självlärd företeelse där avlärning, avläsning och/eller imitation är grundläggande. Enligt

Bergh (2002) ansåg vissa sjuksköterskor att den pedagogiska funktionen läggs på som

en extra börda utifrån medan andra ansåg att den ingick som en viktig del i

yrkesutövandet. Från studiens resultat framställdes en modell som belyser vilket fokus

sjuksköterskan bör ha i det pedagogiska mötet. Modellen visar värdet av att

sjuksköterskan utgår från patientens tillstånd och kunskapsnivå vid förmedling av

information. Genom ett medvetet aktivt bemötande vid informationsöverföring,

kunskapsutbyte och förhållningssätt hos sjuksköterskan har hon möjlighet att öka

insikten hos patienten. På detta sätt förbättras patientens förutsättning att bemästra sin

situation, vilket också underlättas om sjuksköterskan har en bekräftande hållning i det

första mötet. Det första mötet mellan sjuksköterska och patient belyses på liknande sätt

av Sjöstedt (2001) och Travelbee (1971).

Bergstrand (2000) och Sjöstedt (2001) poängterar värdet av att vara medveten om, och

ta hänsyn till patientens integritet samt anpassa sitt språk till den enskilda patienten.

Omvårdnaden bör bygga på en gemensam teoretisk kunskap. Det ligger på

sjuksköterskans ansvar att dela med sig av sin omvårdnadskunskap, vilket innebär att se

och lyssna på patienten utifrån ett helhetsperspektiv.
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Haldórsdottir (1996) beskriver den goda mellanmänskliga relationen mellan

sjuksköterska och patient som ett brobygge, i syfte att ge professionell omvårdnad.

Även Travelbee (1971) använder sig av bron som metafor för att beskriva vikten av att

sjuksköterskan etablerar en relation med patienten. Att använda sina pedagogiska

kunskaper i syfte att bygga upp ett förtroende, innebär att ha en djup insikt i hur det

egna beteendet påverkar patienten.

Professionell omvårdnad

Kompetens, omvårdnad och samspel är enligt Haldórsdottir (1996) huvudkomponenter i

den professionella omvårdnaden. För att etablera en relation till patienten, informera om

viktiga moment, göra riktiga bedömningar och anstränga sig att vidta lämpliga åtgärder

stärks patientens självkänsla. Kompetens innebär att sjuksköterskan har kunskap inom

olika områden såsom att stärka patienten, bygga relationer, undervisa, kliniskt bedöma

samt praktiskt utföra hälsobefrämjande åtgärder. Gåfvels och Lithner (1996) har i sin

studie funnit att diabetespatienter efterfrågade sjuksköterskor med specialkompetens

inom diabetesvården. Kvinnorna efterfrågade mer kunskap och oroade sig mer för

senkomplikationer än männen gjorde. Patientens syn på sin sjukdom och diabetesvården

påverkades negativt av senkomplikationer. Patientgruppen som helhet ansåg sig behöva

mer kunskap och åtgärder som syftade till att förebygga eller senarelägga

komplikationer. Samtidigt som de värdesatte goda relationer till sjuksköterskan.

Haldórsdottir (1996) anser att grunden till god omvårdnad innebär att vara öppen och

mottaglig för patientens behov. Detta kan ske genom att visa ett genuint intresse för

patienten som människa, vara moraliskt ansvarig, hängiven och närvarande både i

dialog och i situation samt ha mod att bli engagerad på ett professionellt sätt. Samspelet

mellan sjuksköterska och patient bör på samma gång vara intimt men ändå

professionellt distanserat.

Christianson-Rykling och Norrman (2001) visar ur ett historiskt perspektiv, hur

framväxten av professionell omvårdnad påverkat sjuksköterskeprofessionen över tid.

Redan under 1800-talet värnade sjuksköterskorna om patienterna och undervisade i

ämnen som hörde samman med yrket.
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Friberg (2001) menar att ett pedagogiskt förhållningssätt bygger på ömsesidig öppenhet

mellan parterna. Det är först när sjuksköterskan stannar upp och reflekterar över sitt

handlande som den pedagogiska rollen medvetandegörs. De traditionella

undervisningsformerna har idag ändrats mot tidigare då envägskommunikation var den

härskande metoden.

Idag visar nya rön att studiecirkelverksamhet kan vara ett bra alternativ. Patienterna

stärks, får ökat självförtroende och mer kunskap. Genom studiecirkel som arbetsform

tillvaratas diabetespatientens förmåga att lära och utvecklas (Sönnerberg m.fl., 2001).

Även Laitinen m.fl. (1999) visar att gruppsammankomster har en pedagogisk och

stödjande effekt. Att träffa andra med samma sjukdom ansågs som positivt då

gruppmedlemmarna kunde ge varandra konkreta råd om hur de löst sina problem.

Gruppverksamhet har visat sig vara motivationshöjande och Laitinen m.fl. (a.a) anser att

denna arbetsform borde användas i större utsträckning vid patientutbildning.

Pedagogisk kompetens

Enligt Furåker (2001), som beskriver sjuksköterskeutbildningens förändring, poängteras

studenternas aktiva deltagande, ansvar och samarbete i undervisningen. Möjligheterna

till reflektion betonas i de utbildningar där pedagogik ingår i kursplanen. Den

pedagogiska grundsynen bör genomsyra all undervisning, även patientundervisningen.

Trots att stor tonvikt läggs på pedagogik i sjuksköterskeutbildningen framhåller Gedda

(2001) att den funktionen inte blivit synliggjord i olika vårdverksamheter. Vidare

framkom att de medicinska fackkunskaperna var grundläggande vid förmedling av

kunskap, den formella pedagogiska kompetensen betraktades inte som en nödvändighet.

Ökad forskning inom omvårdnadsämnet med betoning på kunskapsförmedling till

patienter och närstående menar Ahlström (2000) är en grundförutsättning för

sjuksköterskeprofessionens fortsatta utveckling. Pilhammar Andersson (1997) har funnit

att pedagogiska frågeställningar på vårdavdelningarna inte lyfts upp till ytan och

diskuteras. Det leder till att sjuksköterskestudenter idag handleds in i en ålderstigen

yrkesroll som inte överensstämmer med Hälso- och sjukvårdslagens (SFS 1982:763)

krav.
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Furåker (2001) framhåller att sjuksköterskeutbildningen utgår från ett humanistiskt

perspektiv som kan härledas från en kristen människosyn där varje människa är unik, ett

original, vilket innebär att hon skall bemötas utifrån sina personliga särdrag.

Sjuksköterskans människosyn, ur ett kristet perspektiv, belyses även i en studie av

Christianson-Rykling och Norrman (2001).

Sjuksköterskan bör vara medveten om att livsstilsförändring tar tid, vilket Rankin och

Duffy Stallings (1996) beskriver i en teoretisk modell. Modellen bygger på fem

förändringsfaser som beskrivs utifrån varaktighet och karaktär. Den första fasen kan

pågå upp till sex månader, övriga faser varierar från sex månader upp till ett år.

Åtgärderna i de olika faserna syftar till att för patienten medvetandegöra hälsorisker och

strategier för att nå förändring. Vidare krävs fortsatt stöd i relationen där sjuksköterskan

kan bidra med konkreta råd. Bergstrand (2000) belyser vikten av att ha god tid på sig,

vara tålmodig och gå försiktigt fram så att patienten inte tappar motivationen till sin

livsstilsförändring. Det ingår också i sjuksköterskans uppgift att tillsammans med

patienten sätta målen på en realistisk nivå.

Sammanfattningsvis kan sägas, att oavsett vilken pedagogisk strategi som används för

att uppnå compliance, är god kommunikation mellan sjuksköterska och patient grunden

till den mellanmänskliga relationen. För att förebygga senkomplikationer krävs

livsstilsförändringar hos patienten med diabetes. I syfte att uppnå dessa förändringar

behöver sjuksköterskan, med hjälp av sin pedagogiska kompetens, förmå patienten att

bli medveten om hur han/hon kan undvika hälsoriskerna. Resultatet visar att de

sjuksköterskor som lyckats medvetandegöra riskerna och möjligheterna, använder sig av

det pedagogiska samtalet vilket har syfte, struktur och följer ett mönster.

Faktorer som bidrar till ökad compliance

Bergh (2002) menar att den aktive patienten med kontroll över sin situation fick

tydligare svar och bemöttes med noggrannhet. Att våga ställa krav och ifrågasätta var

faktorer som bidrog till ökad compliance. Den mer vårderfarne patienten agerade aktivt,
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tog initiativ samt sökte, kontrollerade och ifrågasatte given information (Bergh, 2002).

Björvell (1999) menar att sjuksköterskan och patienten bör arbeta tillsammans för att

lösa problem och fatta beslut om individuella åtgärder. Brist på kunskap var enligt

Laitinen m.fl. (1999) en anledning till att patienten inte kunde ställa klargörande frågor.

Önskemål från patienterna var att få rak information då många trodde att information

undanhölls.  Kansanen (1999) menar att inlärning skedde lättare om den byggde på

frivillighet. Om undervisningen gavs i institutionsmiljö fanns risk att patienten hamnade

i underläge. Haldórsdottir (1996) beskriver patientens utsatthet under sjukhusvistelse

och framhåller hur sjuksköterskans bekräftande hållning kan stärka patientens egna

resurser.

Rayman och Ellison (1998) och Sönnerberg m.fl. (2001) har beskrivit och analyserat

hur individer med diabetes upplevde och reflekterade över sin patientroll. Det framkom

att en kunnig och kravinriktad patient är en av de viktigaste drivkrafterna i utvecklingen

av diabetesvården. Vid samtal som rör diabetessjukdom visar Gåfvels och Lithner

(1996) på skillnader i perception mellan män och kvinnor. Män ansåg sig mer nöjda

med den information de fått jämfört med kvinnor som i högre grad efterfrågade mer

stöd. Laitinen m.fl. (1999) har sett att brist på kontinuitet och tid upplevs som ett

problem för patienten då informationen inte hinner bearbetas. Individuella behov

varierade dock starkt med ålder, kön, kulturell och socioekonomisk bakgrund.

I Bergstrands (2000) studie ansåg patienterna att tips och förslag i syfte att underlätta

vardagslivet spelade en viktig roll. Ett tydligt drag hos patienterna var en vilja att inte

behöva ändra livsstil allt för mycket, de ville själva bestämma vilka råd som kunde

accepteras. Hela tiden gjordes en avvägning mellan att avstå från sådant som förgyller

tillvaron och att samtidigt behålla sin livskvalitet. Öhrn (2000) har i sin studie kommit

fram till att patienterna strävade efter att bibehålla balans och kontroll genom att

fortsätta att leva sina liv med så små störningar som möjligt. Kunskap om att själv

kunna påverka sin livssituation ger enligt Laitinen m.fl. (1999) ett större hopp inför

framtiden.

Friberg (2001) beskriver patientens tillvägagångssätt för att inhämta kunskap. Det

skedde först och främst genom observation av vad sjuksköterskan sa och hur hon

handlade. Vidare ställde patienten direkta eller indirekta frågor för att söka bekräftelse
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på tidigare erfarenheter eller föreställningar. Patienten tolkade också sjuksköterskans

icke-verbala språk. I patientens strävan att få svar på sina funderingar riktades även

frågor till omgivningen. Patienters erfarenheter av att söka och tillägna sig kunskap i

möten med sjuksköterskor kunde sluta både positivt och negativt beroende på

sjuksköterskans förhållningssätt. Om patienten bemöttes värdigt och blev bekräftad som

person ledde det till en känsla av kontroll, handlingsberedskap och förståelse för

situationen (Friberg, 2001).

Bergstrand (2000) belyser den goda interaktionen och menar att om patienten bemöts

med engagemang, vänlighet, intresse och värme ges bättre förutsättning för compliance.

Motsatsen kan enligt Friberg (2001) beskrivas med känsla av utanförskap som leder

vidare till underlägsenhet och oro. Patientens tystnad kunde ofta tolkas som att denne

var nöjd, intervjuer visade däremot att tystnaden kunde bero på svårigheter att formulera

sig. För att nå compliance menar Laitinen m.fl. (1999) att patienten behöver stöd och

handledning i att översätta den information som sjuksköterskan ger så att den passar in

på de egna behoven och målen.

Sammanfattningsvis visar resultatet på faktorer som inbegriper den mellanmänskliga

relationen mellan sjuksköterska och patient. Compliance uppnåddes lättare om patienten

kände kontroll över och hade kunskap om sin sjukdom. I de fall patienten ansett sig väl

informerad berodde det oftast på kontinuitet och stöd från sjuksköterskan. Patienter med

diabetes typ-2 önskade till stor del kunna leva sina liv så som de gjort tidigare utan stora

förändringar. De ansåg att sjuksköterskans förhållningssätt bidrog till hur de tog emot

råd om livsstilsförändringar.

DISKUSSION

Metod

Utifrån sökorden fanns mycket information både i nationella och internationella

databaser. Medvetet valdes att utesluta tabell över antal träffar på sökorden då

informationen i databaserna ständigt uppdateras och förändras (Notter & Hott, 1996).
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Valet gjordes i första hand bland information som berörde pedagogik och diabetes.

Kedjesökning var en värdefull metod då även populärvetenskapliga tidskrifter,

läroböcker i medicinsk vetenskap och facklitteratur kunde bidra med referenser.

Informationen som ligger till grund för resultatet består uteslutande av primärkällor.

Sekundärkällor kan vara såväl feltolkade som subjektiva då förvanskning kan ske när en

text tas ur sitt ursprung (Polit & Hungler, 1995). Att ta fram nya forskningsrön ansågs

viktigt på grund av den snabba utvecklingen inom diabetesvården.

Trots försök att begränsa läsningen till relevanta ämnen förekom en och annan

spännande djupdykning inom närliggande områden, enligt Notter och Hott (1996) är

fenomenet inte ovanligt. Utvikningar av detta slag bör dock begränsas för att hålla sig

inom arbetets frågeställningar.

Resultat

När kategorierna pedagogik, kommunikation, empati, empowerment och compliance

sattes i relation till varandra, framkom en bild av hur de olika företeelserna hänger

samman för att förebygga och förhindra komplikationer hos patienter med diabetes typ-

2. Resultatdiskussionen delas in i två delar utifrån: Vilka pedagogiska strategier kan

leda till compliance och Vilka faktorer bidrar till ökad compliance. Travelbees teori

integreras fortlöpande i diskussionen. Innehållet i diskussionen om vilka pedagogiska

strategier som leder till compliance delas in i fyra kategorier: kommunikation,

mellanmänsklig relation, professionell omvårdnad och pedagogisk utbildning. Dessa

fyra kategorier återfinns också i Travelbees teori.  Innehållet i diskussionen om vilka

faktorer som bidrar till ökad compliance fokuseras på aktiv patient, kunnig patient, egen

vilja samt tidigare erfarenheter. Dessa faktorer framkom som viktiga i resultatet.
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Vilka pedagogiska strategier använder sjuksköterskan?

Travelbees teori ligger till grund för att identifiera vilka pedagogiska strategier

sjuksköterskan använder sig av. Allmänt kan sägas att Travelbees teori känns lika

aktuell idag som för trettio år sedan, vilket styrks i flera nya studier. Trots kulturella

skillnader mellan USA, där Travelbee verkat, och Europa är teorin lika användbar då de

grundläggande behoven hos en människa är lika världen över.

Kommunikation

Travelbee (1971) anser att kommunikation är av central betydelse och tillhör

sjuksköterskans viktigaste redskap. Kommunikationen sker både verbalt och icke

verbalt, genom gester, tonfall och med beröring för att tillgodose patientens behov och

säkerställa sjuksköterskans åtgärder. Enligt Bergstrand (2000) sker hälsorådgivande

samtal i syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa. Sönnerberg m.fl. (2001) och

Gåfvels och Lithner (1996) anser att råden som ges bör ha förankring i professionell

kunskap. Språket bör anpassas till patienten och utgå från dennes vardag vilket är extra

viktigt i mötet med patienter som har diabetes typ 2. Bergh (2002) menar att syftet inte

alltid nås. Brister kan ske i återkopplingsfasen, där sjuksköterskan förvissar sig om vad

patienten uppfattat av informationen. Enligt Gedda (2001) erhåller sjuksköterskor större

compliance jämfört med läkare. Selmer (1997) visar däremot att patienterna inte

upplever att de får information av sjuksköterskorna. Studien visar att sjuksköterskorna

inte markerar informationstillfället tillräckligt tydligt då de samtidigt utför praktiska

göromål.

Att Gedda (2001) och Selmer (1997) uppvisar motsägelsefulla resultat kan antas bero på

att studierna är gjorda inom vitt skilda vårdorganisationer. Gedda (a.a) belyser bland

andra distriktsköterskor och skolsköterskor medan Selmer (a.a) i sin studie har

intervjuat sjuksköterskor inom slutenvård.



25

Mellanmänsklig relation

Enligt Travelbee (1971) uppnås en äkta mellanmänsklig relation endast mellan

människor i samspel. Både sjuksköterskan i sin professionella roll och patienten som

vårdtagare måste se varandra som individer. Efterhand som interaktionen utvecklas

växer identiteten fram och ömsesidig förståelse och kontakt etableras. Travelbee (a.a)

och Bergh (2002) finner båda fyra kategorier sjuksköterskor. I Berghs (a.a) studie

beskrivs en kategori sjuksköterskor som aktivt reflekterande då de uppnår en äkta

mellanmänsklig relation. Övriga kategorier har en bristande förmåga att knyta an till

patienten. Någon direkt motsvarighet till den aktivt reflekterande sjuksköterskan fann

inte Travelbee (1971) i sin studie. En kategori hade dock stor kunskap men inte

förmågan att etablera ett äkta mellanmänskligt möte.

Sjöstedt (2001) menar att grunden till en mellanmänsklig relation läggs i det första

mötet. En bekräftande hållning ger patienten möjlighet att dela sitt lidande och ge

uttryck för sina känslor. Ett sätt att öppna upp samtalet med patienten är att fråga vad

som är viktigast för honom/henne just nu, vilket ger en god start i samarbetet.

Haldórsdottir (1996) diskuterar bekräftelsens betydelse för att omvårdnadshandlingen

ska ge resultat. Vid jämförelse mellan Haldórsdottir (1996) och Travelbee (1971) finns

stora likheter. Båda framhåller värdet av att mötas jämlikt, vilket kan ställas i relation

till 25 års tidsskillnad.

Professionell omvårdnad

Professionell omvårdnad enligt Travelbee (1971):

The purpose of nursing is to assist an individual, family or

community to prevent or cope with experience of illness and

suffering and, if necessary, to find meaning in these experiences (s.

16).
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Travelbees (1971) omvårdnadsteori fäster stor vikt vid kommunikation med patienten.

Sjuksköterskan bör använda sig själv på ett medvetet och målinriktat sätt för att inge

hopp och hjälpa patienten att bemästra, hantera eller finna ny mening i den situation han

befinner sig. Även Antonovsky (1991) talar i liknande termer om hjälpande strategier

för att klara av svåra situationer som när en kronisk sjukdom uppstår. Öhrn (2000)

menar att professionell omvårdnad innebär att överbrygga olika tankar om sjukdomen

hos patient och sjuksköterska. Det viktiga här är att sjukdomen ska ta så lite utrymme

som möjligt i patientens liv och vardag och att patienten ska kunna känna sig frisk trots

sin sjukdom, utgångspunkten bör ligga i hela livssituationen.

Polonsky (2002) belyser patientens relation med vårdteamet, där både läkare,

diabetessjuksköterska och dietist ingår. För att få en väl fungerande egenvård krävs stöd

och information. Många patienter klagar över att vårdteamet inte ger tillräckligt klara

instruktioner om hur de ska hantera sin sjukdom, inte ger dem tillräckligt med tid, inte

tar deras problem på allvar eller orättvist beskyller dem för att inte anstränga sig

tillräckligt.

Praktisk omvårdnadskunskap är enligt Travelbee (1971) en viktig del i sjuksköterskans

kompetens. Det framkommer i en studie av Gåfvels och Lithner (1996) att

diabetespatienter i första hand efterfrågar sjuksköterskor med specialkompetens,

därefter värdesattes goda relationer. Friberg (2001) visar hur den goda relationen mellan

sjuksköterska och patient gestaltas av en uppåtgående spiral. Den går från delaktighet

via kunnighet till förbereddhet. De aktiva får svar på sina frågor och de inväntande

känner trygghet från sjuksköterskan vilket leder till en känsla av kontroll och en

förståelse för situationen. Bergh (2002) ser samma fenomen hos den reflekterande

sjuksköterskan. Friberg (2001) illustrerar på samma sätt den dåliga relationen mellan

sjuksköterska och patient med en nedåtgående spiral, där relationen i olika steg leder till

utanförskap, oro och underläge (Friberg, 2001). Bergh (2002) påvisar tre kategorier

sjuksköterskor vilkas beteende leder till en liknande negativ spiral.

I syfte att förhindra eller senarelägga senkomplikationer hos diabetespatienter visar

Gåfvels och Lithner (1996) att sjuksköterskan bör ha både medicinska kunskaper och

förmåga att överföra den till den enskilde individen. För att stärka patienten och

förmedla kunskap krävs olika pedagogiska strategier.
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Laitinen m.fl. (1999) och Sönnerberg m.fl. (2001) tar upp studiecirkeln som en god

strategi, då gruppverksamhet kan ge en högre motivation till livsstilsförändringar.

Faktorer som felaktig kost, låg fysisk aktivitet, rökning och stress kan påverkas genom

preventiva åtgärder, därmed minskar risken för senkomplikationer hos patienter med

diabetes typ-2. En kompetent medicinsk behandling och ett pedagogiskt förhållningssätt

är enligt Socialstyrelsen (1999) av stor betydelse för att egenvården ska lyckas. Att ge

professionell omvårdnad innebär att reflektera över sitt handlande vilket framkommer i

flera studier (Bergh, 2002; Friberg, 2001; Haldórsdottir, 1996).

Pedagogisk utbildning

Travelbee (1971) menar att sjuksköterskans beteende inverkar på patienten och

framhåller att förmågan till självinsikt måste utvecklas, inte minst genom utbildning.

Travelbee (a.a) framhåller att sjuksköterskorna bör utvecklas i kommunikativa

färdigheter och tekniker för att nå omvårdnadens mål. I studien fann Travelbee (a.a) att

inte ens den kategori sjuksköterskor som hade goda medicinska kunskaper kunde

etablera en äkta mellanmänsklig relation, eventuellt kunde det bero på bristande

pedagogisk utbildning. Bergh (2002) visar i sin studie att sjuksköterskor som inte har

fått formell utbildning i pedagogik tar efter sina kollegor och lär sig genom erfarenhet

och misstag.

I svensk sjuksköterskeutbildning läggs idag stor tonvikt på pedagogik som är en viktig

del av sjuksköterskans roll (Furåker, 2001; Gedda, 2001; Pilhammar Andersson, 1997).

Däremot synliggörs och diskuteras pedagogiken i liten utsträckning i vårdverksamheten

(Friberg, 2001; Gedda, 2001; Pilhammar Andersson, 1997).
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Vilka faktorer bidrar till ökad compliance?

Aktiv patient

Enligt Travelbee (1971) bör en aktiv patient kunna lita på att hjälp finns att tillgå när

behov uppstår. Dessutom definieras hoppets kärna vilket är nära knutet till beroendet av

andra. Hoppet är framtidsorienterat och knutet till val, önskningar, tillit och mod.

Dessutom framhålls att människan har en benägenhet och förmåga att söka efter en

mening i mötet med lidande, sjukdom och smärta, vilket bekräftas av Antonovsky

(1991). Travelbee (a.a) har definierat två slags reaktioner hos människor som utsätts för

lidande. Den ena reaktionen uttrycks med ”varför just jag”, det kan leda till att patienten

upplever en förtvivlad uppgivenhet och apatisk likgiltighet. Den andra reaktionen,

”varför inte jag”, får ofta människor som har livsfilosofin att livet består av lidande och

förluster. Dessa människor klarar oftast att bemästra vilka reaktioner som helst men det

innebär inte att de vill vara sjuka eller känna lidande. Sjukdom ses som något

meningsfullt och när den övervunnits har de vuxit som människor.

Sönnerberg m. fl. (2001) definierar innebörden av att vara aktiv patient med begreppet

”aktiv egenvård” vilket innefattar daglig kontroll av diabetessjukdomen med

provtagning, bokföring av mätvärden och att ha kontroll över medicineringen. Även

begreppet ”kunskap ger inflytande” används, då med betoning på att patienten ska ha

medbestämmande i det som rör sjukdomen.  Bergh (2002) menar att den patient som har

kontroll över sin situation blir bättre bemött i kontakten med sjukvården vilket bidrar till

ökad compliance.

Tidigare erfarenheter

Enligt Travelbee (1971) är det inte sjukdomens diagnos som är det viktiga utan

patientens upplevelse av sjukdomen. De flesta människor har en tendens att ta

vardagliga sysslor för givet, som till exempel att kunna klä sig, röra sig och äta.

Travelbee beskriver vidare att patientens kulturella bakgrund har betydelse för synen på
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sjukdom och lidande (Travelbee, 1971). Enligt Bergh (2002) kan kulturella skillnader

även ses mellan yngre och äldre patienter, där äldre sällan ställer krav eller ifrågasätter.

Det kan bero på äldres tidigare erfarenheter av en dominerande sjukvårdshierarki.

Friberg (2001) har funnit att äldre inte ställer direkta frågor såsom yngre utan istället

håller frågorna inom sig. Yngre har lättare att formulera sig och tar större utrymme samt

ställer mer direkta frågor. Öhrn (2000) och Sönnerberg m.fl. (2001) menar att den som

har en realistisk bild av sin sjukdom lättare erhåller eller återtar kontrollen över sin

situation vilket leder till empowerment hos patienten.

Kunnig patient

Travelbee (1971) menar att den patient som får stöd och hjälp har lättare att acceptera

sin sjukdom. Kunskap som förmedlas till patienten bidrar på olika sätt till känslan av att

ha kontroll och möjlighet att påverka sitt liv. Bergh (2002) menar att äldre ofta intar en

underlägsen attityd till de som representerar vården. Bergstrand (2000) har kommit fram

till att det är sjuksköterskans attityd som bidrar till underlägsenhetskänslan. Patienten

känner sig förbarnsligad i samtalet med sjuksköterskan och besvärad av att inte ha

lyckats förändra sin situation. En dominerande sjuksköterska kan gå miste om vad

patienten efterfrågar. Bergh (2002) menar att den som dessutom har liten vårderfarenhet

riskerar att få sämre information. Yngre är däremot mindre tålmodiga, mer

kunskapskrävande och söker själv information. Sönnerberg m.fl. (2001) har däremot

kommit fram till motsatsen, då det visat sig att även äldre ifrågasätter given vård. Bergh

(2002) har funnit att äldre som ifrågasatte vården hade större sjukvårdserfarenhet.

Öhrn (2000) visar hur viktigt det är att vara påläst om sin sjukdom för att klara av att

leva med den och dess behandling. Det ställer därför stora krav på sjuksköterskan som

bör kunna förmedla kunskaperna. Vidare menar Öhrn (a.a) att trots patientens kunnighet

om sin sjukdom så bör den institutionella expertisen ha en djupare kunskapsnivå som

vid behov kan och ska kommuniceras till den enskilde patienten.
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Egen vilja

Travelbee (1971) menar att den som hoppas, tror att livet på ett eller annat sätt skall

förändras till det bättre. Den som däremot har förlorat hoppet ser inte längre någon

möjlighet att förändra och förbättra sin situation. Den som hoppas upplever också en

viss möjlighet att välja, vilket i sin tur ger en upplevelse av frihet och autonomi.

Bergstrand (2000) redovisar patienters upplevelser av att själv välja vilka

livsstilsförändringar de vill genomföra. Öhrn (2000) menar att det är konstruktivt för

patienten med diabetes att se sig själv med en sjukdom eller ett problem, men trots detta

kunna uppleva hälsa. Förr eller senare uppfattar patienten sin diabetes som en allvarlig

sjukdom som kan ge upphov till allvarliga komplikationer. Först när dessa båda

påståenden internaliseras i individen får patienten en god kontroll över sin diabetes.

Dock (2002) visar med ny forskning värdet av patientens egen vilja att ändra livsstil så

att komplikationer kan senareläggas.

SLUTKOMMENTAR

Syftet var att belysa vikten av sjuksköterskans pedagogiska roll för att förebygga

senkomplikationer hos patienter med diabetes typ-2. Med utgångspunkt från Elsas

situation framkom att varken Elsa eller vännerna förstår hur allvarlig diabetssjukdomen

är och att den för Elsa kräver förändringar i levnadssättet. Vänner och omgivning förstår

kanske inte hur besvärligt och frustrerande det kan vara att ha diabetes och de inser inte

att Elsa kan behöva hjälp för att ändra livsstil. Bristande kunskap om hur Elsa själv kan

påverka sin sjukdom, kan bidra till en känsla av hopplöshet. Att Elsa skall kunna sköta

sin diabetes perfekt är orealistiskt, men hon måste bli medveten om att god egenvård

kan hindra eller fördröja diabeteskomplikationer.

Resultatet i föreliggande arbete visar att god kommunikation är grundläggande för att

erhålla compliance och ge Elsa kunskap om sin sjukdom. Sjuksköterskan bör därför ha

pedagogisk kompetens för att medvetandegöra Elsa om hennes egna möjligheter att

påverka sin hälsa. Genom livsstilsförändringar kan hon förebygga eller fördröja
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senkomplikationer. Faktorer som kan bidra till ökad compliance är sjusköterskans

förhållningssätt och stödjande funktion samt att kontinuitet uppnås.

Idag finns mycket forskning inom pedagogisk omvårdnad men någonstans brister

förmågan att applicera vetenskapen i den kliniska verkligheten. Det krävs en stor

förändring i det praktiska omvårdnadsarbetet för att medvetandegöra sjuksköterskans

viktiga pedagogiska roll. Författarna till föreliggande arbete menar att forskning bör

bedrivas inom olika områden för att utveckla omvårdnadsämnet. Ett betydelsefullt

område att fokusera på är sjuksköterskans pedagogiska förhållningssätt till patient och

närstående vilket även Ahlström (2000) framhåller.
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