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ABSTRACT 
Diabetes mellitus is a metabolic disorder that brings great changes in every individual’s 
way of living. The goal in diabetes treatment is that the individual will be able to live a 
normal life, with normal length. To achieve this there is need to avoid complications, 
both acute and long-term. To be able to do this this the patient need knowledge about 
the illness and how to adjust pharmacological treatment to diet and exercise. In this, 
patient education is an important part. The purpose of this literature review was to 
describe nurse’s educational role in preventing long-term complications in lower 
extremity, diabetic patients. As a theoretical framework, a socioculture perspective of 
learning has been used. The result showed the importance of adjusting the level of 
educational content, the tools used in the education and the way the nurse educate.  It 
also showed the importance of creating a good atmosphere and an interaction between 
nurse and patient. A good interaction leads to good education, where both parties are 
experts where the only thing differing is the branch of expertise. Theese aspects of 
education is essential in preventing long-term complications in lower extremity in 
diabetic patients. 
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INLEDNING 
I Sverige har cirka 300 000 personer diabetes, vilket motsvarar tre till fyra procent av 

befolkningen. En uppskattning tyder på att antalet individer med diabetes som har 

sjukvårdskontakt kommer att öka med cirka tio procent fram till år 2010. Antalet 

diabetessjuka i världen förväntas att fördubblas under en tioårsperiod. Den numera 

sänkta diagnostiska gränsen av blodsockerhalten kan väntas stå för cirka tio procent av 

ökningen (Socialstyrelsen, 1999).  

  

Idag utförs 40-70 procent av samtliga amputationer i västvärlden på diabetiker. Av alla 

amputationer av nedre extremiteter hos diabetiker föregås 70 procent av ett fotsår 

(Lindholm, 2003). För att kunna undvika långsiktiga komplikationer i fötterna, så 

kallade senkomplikationer, ställs krav på både behandlingsteam och i hög grad 

diabetikern själv. Individen med diabetes bör genom aktiv egenvård delta i 

behandlingsprocessen. Diabetespatienten behöver därför genomföra egna mätningar av 

blodsocker för att kunna anpassa farmakologisk behandling till kost och motion. Endast 

en väl utbildad diabetiker kan deltaga i denna process, varför patientutbildning är en av 

diabetesvårdens många profilområden (Blohmé, 2002). 

 

Under den kliniska verksamhetsförlagda utbildningen på kärlkirurgisk avdelning 

observerades problemet med amputationer på nedre extremiteter (dvs. fötter och ben) 

hos diabetiker. Intresset väcktes för hur sjuksköterskor kan medverka i det 

förebyggande arbetet med att förhindra senkomplikationer och då i första hand fotsår 

hos diabetiker. Författarna vill med denna litteraturstudie beskriva problematiken med 

senkomplikationer i nedre extremiteter hos personer med diabetes och för att på bästa 

sätt kunna undervisa och ge dem kunskap om sin sjukdom och förebyggande vård.  

 

BAKGRUND 
Denna bakgrund kommer att beskriva sjukdomen diabetes mellitus och dess historia, 

sjuksköterskans ansvar i arbetet med personer som har diabetes. En teoretisk 

referensram, som bygger på lärande ur ett sociokulturellt perspektiv, kommer att ligga 

till grund för vidare delar i detta arbete. 
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Historik 
Diabetessjukdomen (diabetes mellitus) är känd sedan mer än 3500 år och är beskriven 

som ett sjukligt överskott på urin i en fornegyptisk skrift, Papyrus Ebers (Ajanki, 1999). 

Den turkiske läkaren Aretaios gav för ungefär 2000 år sedan sjukdomen namnet 

diabetes med en beskrivning som följer:  

”Kött och ben smälter samman i urinen och anledningen är liksom vid hydrops 
fuktighet och köld. Vätskan passerar dock som vanligt njurar och blåsa ty den 
sjuke upphör ej att urinera; tvärtom rinner urinen utan uppehåll, liksom ur öppna 
vattenledningar. Uppkomsten är långsam och förloppet utdraget, men när 
sjukdomen nått sin fulla utveckling blir patienten ej långlivad, ty det allmänna 
kroppsförfallet sker snabbt och döden gör hastigt slut på ett bedrövligt och 
smärtsamt liv” (Ajanki, 1999, s. 15).  
 

”Mellitus” betyder honungssöt och syftar på urinens doft. Östman (2002) beskriver att 

mellan åren 1670 och 1840 gjordes framsteg av forskare som Willis, Dobson, Bernard 

med flera. Under denna period beskrevs urinens söta doft, glukosinnehållet i urinen 

påvisades och metoder för glukosbestämning förbättrades. År 1875 hävdade Boucharde 

att det fanns två typer av diabetes, en som drabbade yngre och underviktiga och en som 

drabbade äldre, vanligen överviktiga. Banting och Best upptäckte år 1921 insulinet och 

kom därmed fram till att brist på insulin var orsaken till diabetes mellitus (a.a).  

  

Nu för tiden delas diabetes mellitus in i fyra olika typer beroende på ursprunget till den 

störda glukosmetabolismen. Typ 1 – diabetes innebär betacellsdestruktion, som 

vanligtvis leder till absolut insulinbrist, medan Typ 2 – diabetes innebär insulinresistens 

eller insulinsekretionsrubbning. Till den tredje typen ingår andra specifika typer av 

diabetes; till exempel genetiska defekter i insulinproduktionen eller diabetes orsakad av 

läkemedel eller kemiska ämnen. Den fjärde och sista typen av diabetes är 

graviditetsdiabetes (Socialstyrelsen, 1999). I detta arbete kommer endast diabetes typ 1 

och typ 2 att bearbetas. 

  

Symtom 
Diabetes typ 1 
Insjuknandet i diabetes typ 1 sker enligt Lernmark och Sundkvist (2002) ofta i barn och 

ungdomsåren. Dahlquist (2002) menar emellertid att åldern för insjuknande kan variera 
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mellan spädbarnsålder till 35 års ålder. Insjuknande frekvensen är högst för flickor vid 

12 års ålder och för pojkar vid 14 års ålder. Hos cirka en tredjedel kommer diabetes-

sjukdomen smygande medan hos övriga kan utvecklingen ske inom tre till fyra veckor. 

Diagnosen diabetes ställs hos tio procent av barn och ungdomar i samband med 

ketoacidos (ett tillstånd av stark försurning i kroppen). Lernmark och Sundkvist (2002) 

menar dock att typ 1-diabetes inte längre bör betraktas som en akut sjukdom, trots att 

den kliniska debuten kan vara plötslig och dramatisk. Till grund för detta ligger 

forskning som visar att insjuknandet föregås av en lång period av autoimmunitet riktad 

mot betacellerna. 

 

Diabetes typ 2 
Typ 2 – diabetes debuterar i regel långsamt i olika faser, vanligen i vuxen ålder, men 

kan inte längre betraktas som en ”äldresjukdom” (Scherstén, 2002). I den yngre 

medelåldern och hos äldre uppträder symtomen oftast långsammare eller saknas och på 

grund av detta upptäcks därför sjukdomen ofta i samband med hälsoundersökning. 

Symtomen kan vara av olika svårighetsgrad och natur, de mest typiska är stora 

urinmängder och törst, men kan också visa sig som kräkningar, illamående, huvudvärk, 

yrsel, viktminskning, trötthet, torr hud och torra slemhinnor med mera (Östman, 2002). 

Det är vanligt i industrialiserade länder med icke-diagnostiserad diabetes typ 2. I 

Sverige räknas med att var tredje person i åldern 25-65 år har oupptäckt diabetes 

(Scherstén, 2002).  

 

Orsaker 
Diabetes typ 1 
Flera olika orsaker till diabetes Typ 1 anges av Lernmark och Sundkvist (2002). Förlust 

av betaceller i Langerhanska öarna i pankreas (bukspottkörteln) där insulin normalt 

produceras anges som en av orsakerna. Förlusten kan bero på yttre påfrestning som till 

exempel virusinfektion eller toxisk skada. Immunologiska mekanismer som orsak 

innebär att individen kan bilda antikroppar mot de egna betacellerna i pankreas´ cellöar. 

Dessa antikroppar destruerar betacellerna vilket medför försämrad produktion av 

insulin. Ärftliga mekanismer som orsak till sjukdomen finns men de är ännu inte helt 

klarlagda. Ökad risk för att utveckla diabetes typ 1 finns om till exempel 
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förstagradssläkting (syskon, förälder eller barn) har sjukdomen. Andra bidragande 

faktorer, som kan ha betydelse för utlösande av sjukdomen, kan vara 

omgivningsfaktorer som till exempel miljö och livsföring (Lernmark & Sundkvist, 

2002). 

 

Diabetes typ 2 
Även när det gäller diabetes typ 2 finns flertalet orsaker, men genetiska faktorer utgör 

en hög risk att drabbas (förstagradssläkting cirka 40 procent högre risk). Hos personer 

med typ 1 – diabetes har forskare identifierat specifika genetiska markörer som starkt 

förknippas med sjukdomen, men hos personer med diabetes typ 2 har däremot inga 

sådana identifierats (Efendic, Groop & Östenson, 2002). Orsaken kan också vara en 

samverkan mellan nedsatt insulinproduktion och nedsatt perifer känslighet för insulinets 

verkan (insulinresistens). Den höjning av insulinproduktionen som krävs vid 

glukosstimulering (måltid) är nedsatt och därmed otillräcklig för att kompensera 

minskad insulinkänslighet. Nedsatt känslighet för insulin i muskel- lever och 

fettvävnad, leder till ett minskat glukosupptag i skelettmuskulatur och ökad glukos-

produktion i levern som i sin tur leder till ett förhöjt blodglukos (Socialstyrelsen, 1999).  

Faktorer som ökar risken för att drabbas av diabetes typ 2 är övervikt (framför allt 

bukfetma), låg fysisk aktivitet, felaktig kostsammansättning, rökning, stigande ålder och 

vissa läkemedel som till exempel kortikosteroider, diuretika och östrogener (Efendic et 

al., 2002).  

 

Diagnostik 
Det är värdefullt ur både klinisk synvinkel och av forskningsskäl att särskilja typ 1 – 

diabetes från typ 2 – diabetes. Debutålder, body mass index (BMI), symtomens 

svårighetsgrad och förekomst av ketonuri (syror i urinen) kan kliniskt ge viss 

vägledning av diabetestyp, vilket är synonymt med terapival – insulinbehandling eller 

inte (Östman, 2002). Förekomst av antikroppar i blodet mot pankreas öceller, stödjer 

starkt diagnosen (autoimmun) diabetes typ 1, dock kan frånvaro av antikroppar inte 

utesluta typ 1 – diabetes. C-peptid (blodprov) kan användas som ett stöd vid 

klassificering av diabetes och för att utreda kvarvarande insulinproduktion vilket är 
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vägledande vid bedömning av eventuellt behov av insulinbehandling (Socialstyrelsen, 

1999).  

 

Undersökningsmetoder  
I juni 2004 genomfördes i Sverige en övergång från att mäta blodglukoskoncentration 

till att mäta plasmaglukoskoncentration. Detta innebar en förändring av referensvärden 

och diagnostiska värden. Nya, nu gällande referensvärden är fP-gl 4,2-6,3 mmol/L 

(fastevärde). Diagnostiska gränser för kliniskt manifest diabetes mellitus är över eller 

lika med fP-gl 7,0 mmol/L uppmätt vid två tillfällen eller slumpvis taget (ej fastande) 

kapillärt P-gl över eller lika med 12,3 mmol/L (eller venöst P-gl 11,1 mmol/L) 

(Mårtensson & Nordin, 2004).  

 

HbA1c (medelplasmaglukosnivå under senaste åtta till tolv veckorna) är en viktig 

mätning av långsiktig glukoskontroll och mäts regelbundet vid återkommande 

kontroller (Socialstyrelsen, 1999). Normalvärde för HbA1c < 50 års ålder är 3,6-5,0 och 

> 50 års ålder 3,9-5,3. HbA1c anges i procent av total Hb (Västra Götalandsregionen, 

Laboratoriet för klinisk kemi, 2005). 

 

Glukos uppträder i urin som glukosuri vid värden som överstiger njurtröskelvärdet (då 

njurarna inte klarar av att återresorbera all glukos, vid P-gl cirka 9 mmol/L). 

Förekomsten av glukosuri och ketonkroppar (syror) kan mätas med testremsa (Berne, 

2002).  

 
Glukosbelastning (oral glukostoleranstest, OGTT) används vid osäkerhet om diagnosen 

eller om plasmaglukos visar gränsvärden. Det utförs även för att fastställa renal 

glukosuri samt vid diagnostisering av graviditetsdiabetes (Socialstyrelsen, 1999). 

 

Behandling  

Kost  
Basen för all diabetesbehandling är enligt Vessby och Asp (2002) en bra kost. 

Målsättningen med kostbehandling är att undvika kraftiga blodglukossvängningar, 
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förbättra glukostoleransen och att fördröja eller förhindra senkomplikationer. För att 

minska risken för senkomplikationer strävas inte bara efter att normalisera glukos och 

insulinnivåer utan också att normalisera följande faktorer: blodtrycksförhöjning, 

rubbningar i lipidmetabolismen (nedbrytningen av fett), koagulationen och fibrinolysen 

(nedbrytning av fibrin). Genom att göra kostförändringar är det möjligt att på ett positivt 

sätt påverka alla dessa rubbningar som kan uppfattas som delar av ett metabolt 

syndrom, vid vilket insulinresistens tycks ha en central roll (Vessby & Asp, 2002).   

 

Motion  
Enligt Wallberg-Henriksson och Krook (2002) kan fysisk aktivitet ha betydelse för 

välbefinnandet hos diabetiker. Det finns inget hinder för utövandet av motion för varken 

för typ – 1 diabetiker eller typ – 2 diabetiker. För typ – 2 diabetes kan regelbunden 

motion ha betydelse för behandlingen då diabetikerns insulinresistens (känsligheten för 

insulin) ofta är stor till följd av livsstilen. Vid motion minskar denna insulinresistens i 

kroppen, vilket kan leda till att en mindre mängd insulin krävs för att hålla 

blodglukosnivåerna normala. I ett större perspektiv kan motion vara viktigt för att 

motverka den ökning av typ – 2 diabetes som uppmärksammats. För typ – 1 diabetiker 

är motionen inte lika betydande i behandlingssyfte, dock är motionen viktig för att 

upprätthålla välbefinnandet hos dessa. 

 

Läkemedelsbehandling   
I de fall kost och motion inte har medfört en normalisering av blodglukosnivåerna är det 

motiverat att lägga till farmakologisk behandling (läkemedelsbehandling). I Sverige 

finns flera olika perorala antidiabetikatyper av strukturellt och funktionellt olika slag. 

De kan kategoriseras efter verkningsmekanism: insulinfrisättande mediciner, mediciner 

som förbättrar insulinkänslighet och mediciner som hämmar absorptionen (upptaget) av 

glukos i tarmen (Groop & Melander, 2002).  

 
När kroppens produktion av insulin inte längre är tillräcklig för att bibehålla en normal 

glukoshalt krävs behandling med insulin. Sedan insulinets genombrott under 1920-talet 

har enligt Olsson, Östman och Adamson (2002) en hel del förbättringar av 

insulinpreparaten och behandlingsregimer genomförts. Trots de förbättringar som skett 
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ställer insulinbehandlingen krav på individens kunskaper och egenvård då behandlingen 

är komplicerad. Flertalet patienter upplever episoder av hypo- eller hyperglykemi, vilket 

påminner dem om svårigheten att uppnå ett normalt och jämt blodsocker. För att kunna 

”skräddarsy” insulinbehandlingen bör vårdgivaren göra sig upplyst om den enskilde 

patientens levnadsmönster avseende kost och måltidsordning, fysisk aktivitet och 

arbete. Lämplig insulinregim planeras därefter i samråd med patienten. Kunskap är 

väsentlig för både terapeut och patient om det fysiologiska insulinbehovet efter fasta 

respektive efter måltid. Likaså är kunskap om injektionsteknik, injektionsställe och 

olika insulinpreparats verkningsprofiler (kortverkande, medellångverkande eller 

långverkande) (Olsson et al., 2002). 

 

Komplikationer 
Det övergripande målet med behandling av diabetes typ 1 och typ 2 är att förhindra 

både akuta komplikationer som hypo/hyperglykemi men också senkomplikationer från 

exempelvis hjärt- kärl, ögon, njurar och nedre extremiteter med bibehållen livskvalitet. 

Detta innebär att personen med diabetes skall kunna leva ett normalt, komplikationsfritt 

liv med en normal livslängd (Blohmé, 2002). 

 
Akuta komplikationer 
Hypoglykemi (lågt blodsocker) kan uppträda i olika svårighetsgrader från lättare 

autonom påverkan, till exempel svettningar och skakningar, till djup medvetslöshet så 

kallad insulinkoma. Reaktionen på det låga blodsockret har stora individuella skillnader, 

en del känner igen symtomen som så kallad ”insulinkänning” och kan åtgärda det låga 

blodsockret direkt medan andra inte har någon ”insulinkänning” utan snabbt hamnar i 

medvetslöshet. Hjärnan har små lager av näringsämnen och är därför beroende av en 

konstant tillförsel av glukos för att fungera normalt. Långvarig och djup hypoglykemi 

kan därför leda till hjärnskador och död (Agardh, 2002a). 

 

Hyperglykemi (högt blodsocker) på grund av insulinbrist kan uppträda i olika 

svårighetsgrader från lätt illamående till så kallad diabeteskoma, symtomen och 

insättandet av dessa kan variera stort. Två typer av metabola rubbningar kan uppstå. En 

del personer (i typiska fall personer med typ – 1 diabetes) drabbas av så kallad diabetisk 
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ketoacidos (DKA), som innebär ett starkt försurat tillstånd i kroppen vilket kan ha ett 

snabbt förlopp från relativt milda symtom till medvetandesänkning. Andra 

(företrädelsevis typ 2 – diabetikern) drabbas av hyperglykemiskt hyperosmolärt 

syndrom (HHS), som innebär ett långsamt förlopp med trötthet, intorkning och slutligen 

medvetandepåverkan. Stora vätskebrister på upp emot nio liter kan uppträda. Båda 

tillstånden är livshotande och kräver snabb diagnostik och korrekt behandling (Wibell, 

2002).   

 

Senkomplikationer 
Ständig hyperglykemi medför flera negativa konsekvenser i olika organ. Kliniska 

studier har visat samband mellan graden av kontroll på blodsockret och 

uppkomst/fortskridning av kärlförändringar i kroppens olika organ (Agardh, 2002b). 

 

Angiopati innebär skadliga kärlförändringar i både kroppens stora kärl (makroangiopati) 

och små kärl (mikroangiopati). Denna förändring sker på grund av långvarig hög halt av 

glukos i blodet och kan leda till påverkan på nerver, ögon, njurar och hud. Detta kan 

visa sig som nedsatt känsel beroende på nervskadan, blindhet beroende på ögonskadan 

och nedsatt njurfunktion av njurskadan (Agardh, 2002b). En av de viktigaste faktorerna 

relaterade till amputation och fördröjd läkning av fotsår är förekomsten av perifer 

kärlsjukdom, angiopati (Apelqvist & Bergqvist, 2002). 

 

Neuropati innebär nervcellsskada beroende på långvarig och hög glukoshalt i plasma 

(Apelqvist, 1998). Neuropati kan delas in i tre olika former; sensorisk- motorisk- och 

autonom neuropati. Sensorisk neuropati innebär nedsatt känsel, som leder till oförmåga 

att känna skillnad på varmt och kallt, stickkänsla, kuddkänsla och mer ovanligt svåra 

smärttillstånd. På grund av den nedsatta känseln känner inte diabetespatienten våldet 

mot foten (t. ex olämpliga skor, strumpor m.m.). Detta orsakar fyra av fem fall av fotsår 

hos personer med diabetes. Hos cirka 70 – 100 procent av diabetiker med fotsår har 

perifer sensomotorisk neuropati rapporterats. Motorisk neuropati orsakar muskelsvaghet 

och förtvining av fin muskulatur i foten, vilket leder till deformering, muskulär obalans, 

nedsjunken framfot och ett ändrat tryck och belastning vid gång samt ett felaktigt 

gångmönster som predisponerar för sår. Den förändrade gången med mera kan i sin tur 
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leda till destruktion av vävnader, underliggande blödning och inflammation, ett så kallat 

stressår har uppstått. Autonom neuropati kan visa sig i form av nedsatt svettsekretion, 

skelettförändringar, fotsvullnad och en ökad arteriovenös shuntning, det vill säga en 

ändrad reglering av den lokala genomblödningen (a.a). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde 
Enligt Björgell och Nilsson (2002) är sjuksköterskan en av många i specialistteamet för 

vård av diabetespatienter, andra som kan ingå i teamet är diabetesläkare, fotterapeut, 

dietist, kurator och psykolog. Patientundervisning har betydelse för patientens möjlighet 

till egenvård. Undervisningen kan genomföras både i grupp och enskilt med 

sjuksköterska eller läkare. God kompetens och tillräcklig tid bör avsättas då 

patientundervisning är svårt och tidskrävande (a.a). 

 

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd om omvårdnad inom hälso- och sjukvård (SOSFS, 

1993:17) beskrivs att omvårdnad kan vara dels allmän och dels specifik. Allmän 

omvårdnad är oberoende av sjukdom och medicinsk behandling och utförs av all 

personal inom hälso- och sjukvården. Specifik omvårdnad är relaterat till och kräver 

kunskap om inte bara människans normala funktioner utan också den aktuella 

sjukdomen och dess behandling, specifik omvårdnad kräver därför speciell kompetens.  

 

Socialstyrelsens allmänna råd om kompetenskrav för tjänstgöring som sjuksköterska 

och barnmorska (SOSFS, 1995:15) beskriver att sjuksköterskan har en kvalificerad 

utbildning i specifik omvårdnad och är särskilt lämpad att svara för den praktiska 

utformningen av omvårdnaden, men också att bedriva förebyggande vård samt 

information och undervisning. I sjuksköterskans ansvarsområde ingår således att ha ett 

primärt ansvar för omvårdnaden (SOSFS, 1995:15). Omvårdnadens syfte är att stärka 

hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och bevara hälsa utifrån patientens 

individuella möjligheter och behov, minska lidande samt att ge möjlighet till en värdig 

död (SOSFS, 1993:17). Sjuksköterskan ansvarar även för att samordna och planera 

diagnostiska åtgärder samt behandlingar som syftar till att uppnå en hälsobefrämjande 

miljö. Ansvaret innebär också att ge information och rådgivning vid lämpligt tillfälle till 

patienten (och ibland även närstående) om de åtgärder som föreslås och planeras för att 
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befrämja hälsa eller förhindra ohälsa och förändring i hälsotillstånd. Enligt Granum 

(1994) har sjuksköterskan olika omvårdnadsfunktioner, av vilka två av dessa kommer 

att belysas i detta arbete, nämligen den förebyggande omvårdnadsfunktionen och den 

undervisande omvårdnadsfunktionen. Den förebyggande funktionens mål är att 

förhindra eller reducera hälsoproblem hos friska individer samt att förhindra att 

komplikationer uppstår hos individer med kroniska sjukdomar eller funktions-

nedsättning. Den undervisande omvårdnadsfunktionen är ingen självklar del i 

omvårdnaden utan en självständig funktion som syftar till att vårdtagaren tillägnar sig 

kunskap för att behärska sin livssituation (Granum, 1994). Klang Söderkvist (2001) 

menar att undervisning i omvårdnaden innebär mer än att bara förmedla fakta, det 

innebär också att ha ett pedagogiskt förhållningssätt som skall bestå i att aktivt lyssna, 

bekräfta den enskilde individen och att skapa en öppen och tillåtande miljö.  

 

Teoretisk referensram 
Lärande ur ett sociokulturellt perspektiv  
Enligt Friberg (2003) är sociokulturellt perspektiv en av flera pedagogiska traditioner 

som kan ha betydelse i patientundervisning. Olika traditioner har olika sätt att se på 

kunskap och lärande, därför kommer detta arbete att beskriva Säljös (2000) syn på 

lärande ur ett sociokulturellt perspektiv. Säljö är professor i pedagogisk psykologi vid 

Göteborgs universitet och har en omfattande internationell publicering om lärande och 

utveckling ur detta perspektiv bakom sig.  

  

Enligt Säljö (2000) är människan som art läraktig, i en viss mening kan hon inte 

undvika att lära. Att vara läraktig är en av människans mest utmärkande drag: förmågan 

att ta vara på erfarenheter och använda dessa i framtida sammanhang. Människan är en 

sociopolitisk varelse, som lär sig att hantera omvärlden i olika språkliga kategorier, som 

sedan avspeglar sig i värderingar, känslor och attityder. Detta innebär att människan kan 

beskrivas som en handlande varelse, som har förmåga att omskapa sin omvärld och 

därmed också sina livsvillkor. Miljön påverkar och utvecklar människan och driver 

utvecklingen åt ett visst håll. Samtidigt betonas det att individen själv är aktiv och är 

med och skapar sin egen utveckling inom ramen för de sociokulturella möjligheterna. I 

det sociokulturella perspektivet används begreppet ”situerat lärande”, detta vill betona 
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vikten av lärandet i specifika sammanhang som till exempel injektionsteknik av insulin 

vid patientundervisningen. Det är även av betydelse hur olika kulturer och traditioner, 

som människor växer upp i, påverkar varje individuellt sätt att lära och ta del av 

kunskaper (Säljö, 2000).  

 

Tre olika men samverkande företeelser är viktiga när det handlar om lärande ur ett 

sociokulturellt perspektiv: intellektuella (eller psykologiska/språkliga) redskap, fysiska 

redskap eller verktyg och kommunikation/interaktion (a.a). 

 

Intellektuella (psykologiska/språkliga) redskap  

I ett sociokulturellt perspektiv är det grundläggande att fysiska, liksom 

intellektuella/språkliga redskap/artefakter medierar (förmedlar) verkligheten för 

människor i konkreta situationer. Olika sätt att mediera ger olika perspektiv på objekt 

eller en företeelse och kan göra det lättare eller svårare att förstå. Språket (både 

skriftspråk och talat språk) är ett viktigt medierande redskap som har en utpekande 

funktion (benämning på saker och ting), en semiotisk funktion (ett ord kan ha olika 

innebörd beroende på sammanhanget t.ex. stig/Stig) samt en retorisk funktion (språklig 

förmedling av ett budskap). Språket är ett sociokulturellt redskap och samtidigt 

kollektivt, interaktivt och individuellt. I ett sociokulturellt perspektiv skiljs på biologisk 

mognad och utveckling, där biologisk mognad har med fysiska förutsättningar och ålder 

att göra medan utveckling har med de intellektuella och eller fysiska redskap som finns 

tillgängliga, individuellt och kulturellt (a.a).  

 

Fysiska redskap eller verktyg 

Inom det sociokulturella perspektivet beskrivs fysiska artefakter som viktiga redskap i 

samband med lärandet, det kan till exempel vara papper, penna, kulram, miniräknare 

och datorer som är hjälpmedel till de kognitiva och fysiska funktionerna. Dessa 

artefakter kommer till genom att människor samlar erfarenhet genom att hantera ett 

specifikt fysiskt problem, utvecklar nya intellektuella kunskaper om detta problem och 

bygger in denna kunskap i ett nytt fysiskt redskap. För att möjliggöra en funktion av det 

fysiska redskapet krävs ett samspel mellan användare och redskap (individen bör ha 

kunskap om hur redskapet används) (a.a). 
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Kommunikation/interaktion 

Kunskaper och färdigheter har människor fått genom de insikter och handlingsmönster, 

som har byggts upp historiskt i ett samhälle och som alla individer blir delaktiga av 

genom interaktion med andra människor. Den viktigaste mänskliga läromiljön har alltid 

varit den vardagliga interaktionen och det naturliga samtalet, det är genom detta som 

varje individ formas som sociokulturella varelser. Det är genom samtal i sociala 

sammanhang som människan lär sig de flesta interaktiva färdigheter, som behövs i 

framtiden. Kommunikation är ett sätt på vilket människor utvecklat former för 

samarbete i olika kollektiva verksamheter. Individerna lär sig genom att delta i 

kommunikativa och praktiska samspel/interaktioner med andra människor, vilket 

innebär att tillsammans lära sig att resonera och tolka verkligheten. Detta använder varje 

människa senare som en resurs för att förstå och kommunicera i framtida situationer. 

Varje människa lär sig olika strategier för att lösa problem, att minnas och liknande 

(Säljö, 2000).  

 

Att lära handlar om att tillägna sig delar av dessa ovanstående företeelser, att formulera 

och förstå verkligheten för att sedan kunna använda dem för praktiska syften (a.a). 

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna litteraturstudie var, att beskriva sjuksköterskans undervisande 

funktion i det förebyggande arbetet av senkomplikationer i nedre extremiteter hos 

diabetiker. 

 

Vad bör innehållsmässigt ingå i undervisningen? 

Vilka undervisningsstrategier kan sjuksköterskan använda? 

 

METOD 
Föreliggande studie är genomförd i form av litteraturstudier som är ett teoretiskt arbete 

där det inte ingår några egna empiriska data. Studien består i att samla in, ordna, 

omstrukturera, göra egna analyser och synteser av information som samlats in av andra 

(Nyberg, 2000). Fördelar med litteraturstudier är att utreda vad som är känt och okänt 

inom det aktuella forskningsområdet, precisering av forskningsproblemet, och att det 
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finns hjälpmedel för sökning av datamaterial i form av databaser (Patel & Davidsson, 

2003; Polit & Tatano-Beck, 2004). Nackdelar med litteraturstudier är att litteraturen inte 

alltid finns tillgänglig, den kan vara utlånad, finns inte på det aktuella biblioteket och att 

det tar lång tid att gå igenom all litteratur (Patel & Davidsson, 2003). 

 

Litteratursökning 
Enligt Backman (1998) är i litteraturstudier momentet litteratursökning analogt med den 

traditionella och kvalitativa forskningsprocessens metod eller observation. Dock består 

data av primärdokument eller orginalartiklar, inte testpoäng eller intervjusvar. 

Användbara källor kan vara rapporter, böcker, avhandlingar, offentliga utredningar och 

den viktigaste, vanligaste och mest användbara dokumenttypen, den internationella 

vetenskapliga tidskriften. Nyberg (2000) beskriver systematisk sökning som ett 

tillvägagångssätt för att finna relevant material (böcker, artiklar, rapporter). Indexerade 

sökord kan användas för att söka igenom specialdatabaser med datorns hjälp. Polit och 

Tatano-Beck (2004) nämner att CINAHL är den viktigaste elektroniska databasen för 

sjuksköterskan och innehåller referenser från mer än 1200 tidskrifter och så gott som 

alla engelskspråkiga omvårdnads- och hälso- tidskrifter från år 1982 och framåt. 

 

Sökning av vetenskapliga artiklar till denna studie genomfördes vid biblioteket på 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU), campus Vänersborg. Databaser som 

användes för systematisk artikelsökning var CINAHL, Academic Search Elite och den 

pedagogiska databasen ERIC. Sökning i databasen ERIC resulterade inte i några träffar 

med de aktuella kombinationerna av sökord och redovisas därför inte. Sökords-

kombinationerna och antal träffar i databaserna Academic Search Elite och CINAHL 

redovisas i tabell 1. Sökningarna begränsades till att omfatta artiklar från år 1995 och 

framåt. Ett krav var att artiklarna blivit peer-reviewed granskade, vilket innebär att de 

har blivit granskade före publicering av andra oberoende och anonyma experter inom 

samma område (Polit & Tatano-Beck, 2004).  
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Tabell 1. Redovisning av sökord, antalet träffar i olika kombinationer i databaserna 

Academic Search Elite (ASE) och CINAHL. 

Sökord  ASE Cinahl 

Nurses 20378 31462 

Patient education 6777 13051 

Diabetes mellitus 3964 11978 

Preventive health care 1792 31417 

Diabetic foot 310 1354 

Diabetes mellitus + patient education 114 1107 

Diabetes mellitus + preventive health care 38 1596 

Nurses + patient education  910 439 

Nurses + preventive health care 93 902 

Nurses + diabetic foot 5 8 

Diabetic foot + preventive health care 7 139 

Diabetic foot + preventive health care + nurses  0 1 

Diabetic foot + preventive health care + patient education 3 122 

Diabetic foot + patient education + nurses 1 1 

Diabetes mellitus + patient education + diabetic foot 8 122 

Diabetes mellitus + patient education + nurses  6 31 

Diabetes mellitus + preventive health care + diabetic foot 3 139 

Diabetes mellitus + preventive health care + nurses 0 37 

 

Urval 
För att begränsa det stora antalet artiklar som de olika databassökningarna visade 

gjordes av båda författarna en närmare genomgång av de artiklar som gett tvåsiffrigt 

träffantal. Den fortsatta genomgången innebar att läsa abstract, att avgöra om artiklarna 

var empiriska eller om de var så kallade reviewartiklar (en forskningssammanställning). 

Dessutom avgjordes det om artiklarna behandlade det aktuella problemområdet, det vill 

säga senkomplikationer i nedre extremiteter (vilket innebär fötter och ben). Denna 

genomgång innebar en avgränsning och ett uteslutande av de artiklar som saknade 

abstract, reviewartiklar, artiklar som behandlade andra problemområden samt sådana 

som inte var vetenskapligt uppbyggda. Även artiklar på andra språk än engelska, norska 

och svenska gallrades bort i denna genomgång. Denna genomgång resulterade i 29 

intressanta artiklar. Då tolv artiklar inte var tillgängliga i fulltext online eller på 

biblioteket i Vänersborg, ämnades dessa beställas som fjärrlån. Av dessa tolv artiklar 
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fanns sex inte tillgängliga och gick därmed inte att få tag på. Kvarvarande sex artiklar 

beställdes som fjärrlån. Beställda och utskrivna artiklar (totalt 23) lästes i sin helhet av 

båda författarna var för sig. Efter denna granskning valdes slutligen ytterligare 11 

artiklar bort då de inte motsvarade studiens syfte. Kvarvarande 12 artiklar analyserades 

sedan av båda författarna. En översikt med författare, titel, urval/metod och syfte av de i 

resultatet inkluderade artiklarna återfinns i tabell 2. 

 

Tabell 2. Redovisning av de i resultatet bearbetade vetenskapliga artiklarna. 

Författare Titel Urval/Metod Syfte    

Bowles & Teaching self- 174 patienter med  Att undersöka kval- 
Dansky management of diabetes, inskrivna i iteten på vården  
(2002). diabetes via tele- hemsjukvård. Jämförelse samt kostnader  
 homecare. med kontrollgrupp. relaterade till tele- 
  Kvantitativ metod. homecare. 
 
Brown &   A community-based, Pilotstudie. 5 slumpvist Att avgöra om ett     
Hanis culturally sensitive utvalda patienter med kulturellt anpassat 
(1995). education and group- diabetes.  undervisnings- och 
 support intervention Kvantitativ metod. stödprogram är 
 for Mexican  genomförbart. 
 Americans with     
 NIDDM: A pilot study 
 of efficacy.    
 
Bruckner, Project LEAP of Undervisning för läkare, Att studera effekten 
Mangan, New Jersey: Lower sjuksköterskor, dietister, av ett institutionellt 
Godin & extremity amputation fotvårdsspecialister mm. undervisnings- 
Pogach prevention in persons 359 genomgick utb.  program på antalet  
(1999). with type 2 diabetes. som utvärderades genom amputationer hos 
  uppföljning av antalet diabetespatienter. 
  amputationer hos   
  diabetespatienter.    
  Kvantitativ metod.    
 
Holmström, Swedish healthcare Läkare, sjuksköterskor, Att identifiera olika 
Halford & professionals diverse undersköterskor och förståelser som pers- 
Rosenqvist understandings of fotvårdsspecialister på onal har om centrala 
(2003). diabetes care. 20 vårdcentraler. delar i diabetes- 
  Fenomenologisk, vården och hur dessa 
  kvalitativ metod. förståelser visar sig. 
 
Kyngäs  Patient education: 40 ungdomar i åldern Att besvara frågan: 
(2003). perspective of 13-17 år med kroniska Hurdan är patient- 
 adolescents with sjukdomar som epilepsi, undervisningen för 
 a chronic disease. diabetes typ1, astma &  ungdomar med  
  juvenil reumatisk artrit. kroniska sjukdomar? 
  Kvalitativ metod. 
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Författare Titel Urval/metod Syfte 
Mayfield,  Do foot examinations 61 Pima indianer med  Att undersöka om 
Reiber,  reduce the risk of diabetes typ 2 som  fotundersökningar  
Nelson & diabetic amputations? genomgått en första  som isolerat moment 
Greene  amputation. sänker risken för  
(2000).  Kvantitativ metod. amputation.  
 
Neil, Prevention of foot Pilotstudie. 23 vuxna Att a) beskriva egen- 
Knuckey & ulcers i patients män och kvinnor med vård för pat. med  
Tanenberg with diabetes and diabetes typ 1 & 2 som diabetes och ESRD 
(2003). end stage renal får hemodialys 3 ggr/v. b) fastslå om fot- 
 disease (ESRD). Kvasi-experimentell. vårdsundervisning  
  Kvantitativ metod. innebar signifikant 
   minskning av fotsår 

och amputationer 
   c) fastslå om  
   programmet är 
   kostnadseffektivt. 
 
Schreurs,  Development,  83 män och kvinnor Att beskriva utveck- 
Colland,  content and process med astma, diabetes lingen av ett teori- 
Kuijer,  evaluation of a short och hjärtsvikt. baserat program som 
de Ridder & self-management Kvantitativ metod. stärker egenvården 
van Elderen intervention in   samt uppskattas och  
(2002). patients with chronic  accepteras av både 
 diseases requiring  deltagare och vård- 
 self-care behaviors.  givare. 
 
Ward, Foot education imp- 100 patienter med diab- Att utvärdera en  
Metz,  roves knowledge and etes som var okänsliga  intensiv fotvårds- 
Oddone & satisfaction among för Semmes Weinstein undervisning för ve- 
Edelman patients at high risk 5.07 monofilament. teraner med hög risk 
(1999). for diabetic foot ulcer. Kvantitativ metod. att utveckla fotsår. 
 
Watson,  Diabetic foot care: Genom diskussioner i Att utveckla ett  
Obersteller, Developing cultur- 2 fokusgrupper framkom visuellt hjälpmedel 
Rennie & ally appropiate educ- teman som sedan låg till i undervisning av  
Whitbread ational tools for abo- grund för utvecklingen  aboriginer. 
(2001). riginal and Torres av en bilderbok om   
 Strait islander peoples fotvård för diabetiker.  
 in the northern terri- Kvalitativ metod.  
 tory, Australia.   
 
Whittemore,  A nurse-coaching Pilotstudie. 53 slumpvist Att fastslå effekten  
D´Eramo Melkus, intervention for utvalda kvinnor med av ett 6-månaders 
Sullivan & women with type 2 diabetes typ 2 mellan sjuksköterskebaserat 
Grey diabetes. 30-70 år. stödprogram för 
(2004).  Kvantitativ metod. kvinnor med typ 2 
   diabetes, efter att de 
   genomgått diabetes- 
   undervisning. 
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Författare Titel Urval/metod Syfte 
Yong, Improving glycaemic 43 diabetespatienter som Att utreda effekten 
Power & control of insulin- remitterats till diabetes- av diabetessjuk- 
Gill treated diabetic pat- sjuksköterskemottagning. sköterskans arbete, 
(2002). ients – a structured Kvantitativ metod. på patientens blod- 
 audit of specialist  glukosnivå (HbA1c). 
 nurse intervention.    
 

Analys 
Enligt Backman (1998) kan en grov strukturering (kategorisering) förberedas innan 

datainsamlingen börjar, för att underlätta för det senare analysmomentet. Den största 

delen av analysen sker dock kontinuerligt under datainsamlingsmomentet, detta 

framhålls som det svåraste momentet i den kvalitativa forskningsprocessen. Datamassan 

organiseras, struktureras och tolkas efter genomförd insamling. Tolkningen sker 

samtidigt som de föregående datainsamlings- och analysmomenten. Under insamlingen 

har forskaren en avsikt med och vet i stort sett vad han/hon är ute efter, detta revideras 

dock under insamlingens gång. Arbetet ger så småningom en slutlig helhetsbild och 

förståelse, där tolkningsmomentet avser att ge mening åt den insamlade datamassan 

(a.a). 

 

I föreliggande litteraturstudier genomfördes analysen genom att inledningsvis göra en 

grov kategorisering utifrån syftets frågeställningar och begrepp ur vald teoretisk 

referensram. Dessa kategorier markerades i texten och besvarade följande områden: vad 

innehåller undervisningen, hur undervisar sjuksköterskan, vilka intellektuella och 

fysiska redskap använder sjuksköterskan samt hur kommunicerar/interagerar 

sjuksköterskan med patienten. Senare i analysmomentet växte underrubriker fram, vilka 

avsåg att skapa en helhet i resultatet.  

 

Validitet och Reliabilitet 
Validitet innebär enligt Polit och Tatano-Beck (2004) samt Patel och Davidson (2003) 

att forskaren försäkrar sig om att han/hon undersöker det som är ämnat att undersökas, 

det vill säga att syftet med undersökningen ligger till grund för insamling, analys och 

presentation av funnet material.  
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Reliabilitet innebär att uppnå ett mått på trovärdigheten i studien, när inte ett mått kan 

erhållas får forskaren försäkra sig om att undersökningen är tillförlitlig på andra sätt 

(Patel & Davidson, 2003). Att vara fler om att genomföra datainsamling, analys och 

tolkning stärker reliabiliteten genom att risken för tolkningsfel minskar.  

 

I föreliggande studie har de insamlade och utvalda artiklarna lästs och analyserats av 

båda författarna för att stärka reliabiliteten. Validiteten har stärkts genom att innehållet i 

de vetenskapliga artiklarna har diskuterats och tolkats för att vara inom ramen för 

arbetets syfte. 

 

Etiska överväganden 
I vetenskapliga undersökningar är det viktigt att överväga etiska aspekter för arbetet. 

Nyberg (2000) menar att ett sätt att etiskt överväga förfarandet är att ta hänsyn till 

upphovsrätten i den betydelsen att det återges korrekt källhänvisning till använd 

information.  

 

I detta arbete har författarna konsekvent återgett de källor som använts, samt 

omformulerat texten för att inte plagiera, detta som en del i det etiska övervägandet.   

 

RESULTAT 
Resultatet strukturerades efter syftets frågeställningar samt begrepp ur vald teoretisk 

referensram. 

 

Undervisningens innehåll 
Målet med undervisning för personer med diabetes är att förbättra deras kunskaper om 

sjukdomen, färdigheter, hälsobeteenden och förmågan att klara av sin diabetes (Brown 

& Hanis, 1995).  

 

Undervisning för diabetiker kan bestå av olika delar som kunskap, färdigheter och stöd. 

I en kvalitativ studie av Kyngäs (2003) utförd i Finland där ungdomar med kroniska 

sjukdomar intervjuades framkom att ungdomarna ansåg det önskvärt att delar som 
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kunskap om sjukdomen och dess behandling, egenvård, färdigheter och strategier för att 

hantera problem som möjligtvis orsakats av sjukdomen och dess behandling, skulle ingå 

i undervisningen. Dessutom var de intresserade av att ta del av andra människors 

upplevelser av att ha en kronisk sjukdom, men var trots detta inte intresserade av att 

träffa andra diabetiker, som utvecklat senkomplikationer då detta ansågs vara 

skrämmande och deprimerande (Kyngäs, 2003). 

 

Enligt Brown och Hanis (1995) samt Bowles och Dansky (2002), kan en introduktion 

till ämnet diabetes ges genom att starta undervisningen med en allmän del, som 

innehåller exempelvis definitioner av diabetes, grundläggande anatomi och fysiologi. 

Detta för att patienten bör förstå hur den normala matspjälkningen går till samt förstå 

hur sjukdomen påverkar detta (a.a). I introduktionen kan även ingå en redogörelse för 

tillgänglig hjälp det vill säga när, var och hur personen kan söka hjälp för sin diabetes. I 

undervisningen kan också ges tips, råd och stöd till både den drabbade personen samt 

hans/hennes familj och andra närstående (Brown & Hanis, 1995). 

  

Ämnet nutrition är ytterligare en del i undervisningen, i vilket bör ingå principer för 

diabetesdiet, det vill säga att äta fett-, kalori- och sockerreducerad kost. I 

nutritionsundervisningen kan även ingå att utveckla ett eget specifikt system för den nya 

dieten det vill säga att involvera den specifika kulturella kosthållningen, att strukturera 

den dagliga dieten, samt eftersträva en normal kroppsvikt och att behålla denna. Det 

specifika systemet innehåller även familjens betydelse i förändringen av kosten, 

betydelsen av kosten vid speciella tillfällen samt modifiering av matlagningsrecept 

(Brown & Hanis, 1995; Bowles & Dansky, 2002).  

 

I undervisningen bör även ingå information om medicinering, vilka behandlingsmål 

som avses, information om aktuell behandlingsform (kostbehandling, perorala 

antidiabetika eller insulinbehandling), läkemedlens biverkningar samt i förekommande 

fall injektionsteknik (a.a).  

 

Personen med diabetes behöver enligt Brown och Hanis (1995) samt Bowles och 

Dansky (2002) även kunskaper om hur blodglukoskontroller genomförs. I 
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undervisningen ingick målet med kontrollerna, vilka glukosmätare som finns 

tillgängliga, hur mätaren används samt dokumentation av mätningsresultaten (t.ex. 

dagböcker). Blodglukoskontrollerna användes för att förbättra glukoshalten genom att 

patienten blev medveten om sina värden och kunde därefter genom sina inhämtade 

egenvårdskunskaper justera motion-diet-medicinering för att undvika de akuta 

komplikationerna (Brown & Hanis, 1995; Bowles & Dansky, 2002). För att kunna 

förebygga dessa komplikationer krävs god kunskap om sin behandling, kunskap om 

komplikationerna i sig och vid vilka tillfällen det är lämpligt att söka professionell hjälp 

(Brown & Hanis, 1995). I kunskapen om behandlingen fick även patienten veta hur 

motion-diet-medicinering samverkar och påverkar varandra samt om fördelarna med att 

motionera, vilka motionsmetoder som kan vara lämpliga och om viss försiktighet vid 

motionsutövande bör beaktas (a.a). 

 

Vidare anser Brown och Hanis (1995) att kunskaper om en hygienisk medvetenhet och 

egenvård i samband med andra sjukdomstillstånd är nödvändig. Insikt om vilka åtgärder 

som kan förebygga akuta komplikationer i samband med andra sjukdomar samt vilken 

effekt dessa har på diabetessjukdomen, är nödvändig. Patienten bör även veta var råd 

vid sjukdom finns att tillgå och när hjälp bör sökas (a.a). 

 

I undervisningen ingick även att patienten fick tillägna sig kunskaper om de olika typer 

av senkomplikationer som kan uppkomma (exempelvis senkomplikationer i nedre 

extremiteter, dvs. fötter och ben), orsaker till dessa samt hur de förebyggs och behandlas 

(Brown & Hanis, 1995). I andra studier av Bruckner, Mangan, Godin och Pogach 

(1999) samt Ward, Metz, Oddone och Edelman (1999) framkom att det i 

undervisningen för diabetespatienter bör ingå att patienten lär sig att undersöka och 

vårda sina fötter dagligen (dvs. att bära lämplig fotbeklädnad och utföra korrekt 

fotrengöring och att söka lämplig hjälp tidigt vid fotsår). Detta för att själva kunna göra 

en riskbedömning och förebygga amputationer på nedre extremiteterna. Det råder 

delade meningar om effekten av fotvårdsundervisningen, Bruckner et al. (1999) menar 

att frekvensen av amputationer på nedre extremiteter minskar medan Mayfield, Reiber, 

Nelson och Greene (2000) anser att fotvårdsundervisning inte medför någon förändring 

av amputationsrisken. Bruckner et al. (1999) menar att det är viktigt att vårdgivare 
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inkluderar fotrelaterad undervisning vid varje besök, men fann att endast 65 procent av 

vårdgivarna, som ingick i studien hade med detta som en del i undervisningen 

(Bruckner et al., 1999). Diabetesrelaterade sår var enligt Bowles och Dansky (2002) det 

vanligaste diskussionsämnet mellan sjuksköterska och diabetespatienter i 

hemsjukvården. Detta inkluderade oftast inspektion av såret samt information om hur 

patienten bör sköta den uppkomna komplikationen. En pilotstudie genomförd av Neil, 

Knuckey och Tanenberg (2003) visade att diabetespatienter bör utföra fotinspektioner, 

det vill säga att undersöka sina fötter en gång om dagen för att upptäcka rodnader, 

blåsor, liktornar, förhårdnader och sår. Även fothygien bör ingå, det vill säga att tvätta 

fötterna med varmt vatten en gång om dagen, tvätta fötterna så snart de blivit smutsiga, 

tvätta och torka mellan tårna samt nagelklippning, som rekommenderas att utföras med 

nagelklippare och att klippa rakt över nageln. Personer med diabetes rekommenderas 

även att aldrig gå barfota och att alltid använda sockar av bomull.  

 

Sjuksköterskans undervisningsstrategier 
Individuell undervisning 

Undervisning för patienter med diabetes kan utföras individuellt och baseras på den 

enskilde patientens behov. Yong, Power och Gill (2002) beskriver i sin studie hur en 

diabetessjuksköterska kan genomföra och organisera sin undervisning. Sjuksköterskan 

inledde med att låta patienten delge sina upplevelser och erfarenheter av kontroller samt 

kopplingar till akuta och sena komplikationer, detta låg sedan till grund för en 

diskussion, som sågs som ett inlärningstillfälle. Då det fanns behov av att förbättra 

glukosnivån, diskuterades ämnen som injektionsteknik, blodglukoskontroller och att 

följa en diet. Patienten uppmanades även att utöka blodglukoskontrollerna, dessa låg 

sedan som grund för diskussion om eventuell insulinjustering vid ett senare möte. 

Vidare kontakter arrangerades efter individuella behov. Oftast träffades sjuksköterskan 

och patienten de första två till tre gångerna på diabetescentret, men senare kontakter höll 

de via telefon. Vid de tillfällen då patienten hade svårt att ta sig till sjukhuset (pga. 

andra handikapp) träffas diabetessjuksköterskan och patienten i patientens hem (a.a). 
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Gruppundervisning 

Diabetesundervisning kan även genomföras i grupp. Ett flertal olika modeller om hur 

denna undervisning kan gå till samt resultat av desamma finns redovisat i studier av 

Brown och Hanis (1995), Ward et al. (1999), Schreurs, Colland, Kuijer, de Ridder och 

van Elderen (2002) samt Whittemore, D´Eramo Melkus, Sullivan och Grey (2004). 

Whittemore et al. (2004) genomförde en pilotstudie där sjuksköterskor ordnade 

gruppträffar för kvinnor med diabetes. Sex träffar hölls inom sex månader med tätare 

kontakt i början, dessutom genomfördes två omgångar med enskilda telefonsamtal 

mellan de två sista träffarna. Kvinnorna i gruppen visade förbättrad egenvård avseende 

kost och var mer nöjda med vården samt visade dessutom tecken till bättre egenvård 

avseende motion, BMI och HbA1c (Whittemore et al., 2004).  

 

Även Ward et al. (1999) har i sin studie kommit fram till att diabetesundervisning kan 

bedrivas genom grupp-undervisning, där utvalda teman bearbetas och gruppens 

medlemmar diskuterar hinder för till exempel lämplig fotvård samt hur dessa hinder ska 

lösas. En annan typ av undervisning kan gå till så att sjuksköterskan observerar 

patienten när denne utför vissa handlingar (t.ex. fotrengöring). Varje patient kan också 

ges möjlighet till kontinuitet i undervisningen genom att patienten håller kontakt med 

sjuksköterskan för fortsatt stöd och rådgivning (a.a).  

 

Brown och Hanis (1995) utredde effekten av gruppundervisning, och menade att detta 

är en möjlighet för patienten samt dennes familj och vänner att träffa andra i liknande 

situation under lediga former. Under dessa möten hade alla möjlighet att ställa frågor i 

en avslappnad miljö, gå igenom kunskapsnivå och färdigheter, diskutera egna 

upplevelser och hur sjukdomen påverkar patienten och familjen. Under gruppträffarna 

demonstrerades även tillagning av hälsosam mat och besök gjordes i livsmedelsaffärer 

för att i praktiken diskutera näringsriktig kost och dess innehåll, hälsosamma matrecept 

delades ut (a.a).  

 

Både undervisning i grupp och individuell undervisning behöver följas upp och 

repeteras, detta för att kontrollera att patienten tillägnat sig tillräcklig kunskap samt att 

ge en möjlighet till att svara på frågor (Brown & Hanis, 1995; Bowles & Dansky, 
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2002). Ungdomarna i Kyngäs (2003) studie önskade en fortlöpande undervisning, som 

gav dem information om nya metoder att kontrollera sin sjukdom, ny medicinering samt 

forskning inom området. 

 

Intellektuella (psykologiska/språkliga) redskap  
Biologisk mognad och utveckling 

För att kunna utföra god undervisning behöver sjuksköterskan ha kunskaper om 

människans mognadsfaser och undervisningsbehov samt sjukdomen och dess symtom. 

Detta för att kunna planera och utföra undervisningen på rätt nivå efter den enskilda 

individens aktuella livsfas (Kyngäs, 2003). Även språket som används i 

patientundervisningen behöver nivåanpassas till individen. Ungdomarna i Kyngäs 

(2003) studie menade att många svåra ord och latinska termer gjorde att de förlorade 

motivationen att lyssna och lära. Om sjuksköterskan däremot använde ett språk som de 

hade lätt för att förstå hade det varit lättare för dem att engagera sig i diskussionen. 

Kyngäs (2003) fann även att ungdomar med kroniska sjukdomar önskade att bli 

tillfrågade om vad de ansåg att de behövde för kunskap och färdigheter. De kritiserade 

dock sjuksköterskor och läkare för att de inte tog hänsyn till och planerade 

undervisningen efter ungdomarnas behov och mognad. Undervisningen utfördes istället 

utifrån den professionelles syn på vad som borde ingå i undervisningen samt den nivå 

den borde utföras på. 

  

Undervisningsplan 

En skriven undervisningsplan som inkluderar tid och plats för kommande 

undervisningstillfällen och uppföljningsundervisning är användbar (Brown & Hanis, 

1995; Kyngäs, 2003). Brown och Hanis (1995) menar att undervisningsplanen vid 

diabetes även bör innehålla delar, som att klargöra sjuksköterskans roll och förväntat 

resultat av undervisningen. Kyngäs (2003) menar att ungdomarna uppskattade den 

skrivna undervisningsplanen, som de ansåg även borde ha innehållit information om hur 

lång tid varje undervisningstillfälle beräknades ta samt vilket innehåll det aktuella 

tillfället var planerat att ha. Att ha denna information på förhand hade underlättat för 

dem att anpassa sig samt förbereda sig genom inläsning på ämnet. Detta menar 

ungdomarna, hade lett till att deras motivation att lära hade ökat. Många av ungdomarna 
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i studien saknade denna skrivna undervisningsplan (Kyngäs, 2003). Bowles och Dansky 

(2002) betonar vikten av ett strukturerat, specificerat innehåll och eftertanke vid 

undervisning för att uppnå kunskapsresultat och egenvård hos diabetespatienter. 

 

Fysiska redskap eller verktyg 
Skriftligt material  

Till hjälp, stöd eller underlag i patientundervisningen används olika typer av skrivet 

material. Vissa är patienten själv delaktig i att formulera medan andra är mer av 

karaktär förtryckt material (Kyngäs, 2003).  

 

Enligt Bowles och Dansky (2002) är en typ av skriftligt material en dietdagbok i vilken 

patienten noterar matintag under 24 timmar. Denna dietdokumentation användes sedan 

som grund för upprepad undervisning om de aktuella livsmedlen. Detta tycktes stärka 

patienten i att följa sitt tillstånd noga och rapportera detta vid nästa besök, det förstärkte 

även dietens betydelse i diabetesbehandlingen. Liknande arbetssätt används enligt 

Brown och Hanis (1995) vid dokumentation, diskussion och undervisning av 

glukosmätningar.  Schreurs et al. (2002) visar på en annan typ av skriftligt material som 

kan användas som stöd för utbildningen, en arbetsbok för patienten och en handbok för 

sjuksköterskan. Patientens arbetsbok innehöll bakgrundsinformation om den specifika 

sjukdomen, formulär att skriva handlingsplan på och formulär för att dokumentera 

uppnådda mål. Sjuksköterskans handbok innehöll en detaljerad beskrivning av 

kurstillfällena, förslag på individuella mål, beskrivning av vanliga problem samt 

sjukdomsspecifik bakgrundsinformation. I Kyngäs (2003) studie framkom att 

ungdomarna ansåg att det skrivna material de erhöll i undervisningen inte alltid 

motsvarade personliga behov samt deras kunskaps- och mognadsnivå. De önskade att 

det skrivna materialet skulle individanpassas efter egna behov och resurser. Enligt 

Bowles och Dansky (2002) använde sjuksköterskorna broschyrliknande material som en 

del i undervisningen. De kreativa sjuksköterskorna gav patienterna i hemläxa att läsa 

igenom materialet vars innehåll diskuterades vid nästa möte. 
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Tekniska hjälpmedel 

Ungdomarna i Kyngäs (2003) studie gav förslag på och önskade att datorer skulle 

användas mer frekvent i undervisningen. De menade att ett grundmaterial skulle finnas i 

datorn och ett individualiserat material kunde skrivas ut till varje patient. Bowles och 

Dansky (2002) visade på att undervisning till viss mån bedrevs med datorns hjälp. Detta 

är ett nytt sätt att förbättra kunskap och egenvård för diabetiker anser författarna. En 

dator med tillbehör som blodsockermätare och blodtrycksmanchett, installerades hos 

diabetespatienten, och regelbundna ”besök” via datorn gjordes efter en bedömning av 

patientens behov. Datorns tillhörande kamera användes för att ta närbilder (av t.ex. 

foten) genom vilka sjuksköterskan inspekterade såret och vidarebefordrade information 

till patienten om sårvård. Informationen från datortillbehören lagrades i datorn och 

laddas vid nästa session ner av sjuksköterskan och användes som diskussionsunderlag 

med patienten (Bowles & Dansky, 2002). Även videoteknik användes som ett 

hjälpmedel i diabetes-undervisningen, dessa videoband var då kulturellt och språkligt 

anpassade för målgruppen (Brown & Hanis, 1995; Ward et al., 1999). 

 

Bilder som hjälpmedel 

Bilder och konst är ett mer effektivt och tillgängligt hjälpmedel än textbaserade 

hjälpmedel för att undervisa grupper där kulturella och språkliga skillnader föreligger 

(Watson, Obersteller, Rennie & Whitbread, 2001). Utvecklingen av ett visuellt 

undervisningsredskap i form av en bilderbok (flip-chart) om fotvård, beskrivs i en studie 

av Watson et al. (2001). Teman från diskussionsgrupper låg till grund för en bildlig 

berättelse, som beskrev diabeteskontroll och förebyggande av fotkomplikationer. 

Bildberättelsen betonade vikten av att söka hjälp tidigt vid fotproblematik istället för att 

vänta, då problemen/komplikationerna kan vara svåra att åtgärda. 

 

Fotografier av fötter och skor är ytterligare ett sätt att använda bilder i undervisningen, 

här gavs en möjlighet att jämföra bilder av en patient före och efter exempelvis 

undervisning för att avgöra om åtgärden haft någon inverkan på fotens status, detta som 

ett mått på patientens fotvårdskunskap (Neil et al., 2003). 
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Kommunikation/interaktion 
Patientundervisning är beroende av kommunikation mellan sjuksköterska och patient, 

medan kommunikationen är beroende av sjuksköterskans förhållningssätt till patienten 

(Holmström, Halford & Rosenqvist, 2003). I en kvalitativ studie av Holmström et al. 

(2003) framkom fem förhållningssätt som påverkade kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient: ”sjuksköterskan behandlar patienten”; ”sjuksköterskan ger 

information”; ”sjuksköterskan fokuserar på relationen till patienten”; ”sjuksköterskan 

söker patientens samtycke” och ”att sjuksköterskan fokuserar på patientens förståelse”. 

De två första förhållningssätten är en envägskommunikation medan de tre följande 

beskriver en interaktion mellan de inblandade och förklaras i nedanstående stycke. ”Att 

behandla patienten” innebär att patienten är passiv och förväntas följa ”den 

professionelles” råd och rekommendationer, patientens individuella synsätt ignoreras 

och sjuksköterskans egen syn på vad som är rätt och fel ligger till grund för mötet. ”När 

sjuksköterskan ger information”, menas att patienten fås att förstå behandlingen för att 

vid senare tillfälle själv kunna ta beslut om medicinering med mera i vardagen. 

Sjuksköterskan ser sig som konsult och rådgivare och patienten förväntas ta till sig det 

budskap konsulten ger (Holmström et al., 2003). 

 

När ”sjuksköterskan fokuserar på patienten” läggs det tid och möda på att skapa en 

interaktion, det vill säga en emotionell kontakt med ömsesidigt förtroende mellan 

sjuksköterska och patient, bland annat genom att se till att tillräckligt med tid finns till 

besöket och att skapa kontinuitet i vården. ”Att söka patientens samtycke” innebär att 

fokusera på samarbetet mellan sjuksköterska och patient. Det strävas efter en 

samförståelse när det gäller problemidentifikation, diagnos och behandling, där basen 

utgörs av patientens beskrivning av sitt liv och sin situation. ”Fokusering på patientens 

förståelse” av situationen beskriver att sjuksköterskan bistår, hjälper eller stödjer 

patienten i hans/hennes situation. Patienten ansvarar för sig själv, sitt liv och för 

nödvändiga förändringar, sjuksköterskans roll blir att stödja patienten i att söka kunskap 

som är relevant för den unika individen och hans/hennes situation (a.a).  

 

Optimal patientundervisning ansåg ungdomarna i Kyngäs (2003) studie vara när det 

fördes en dialog mellan experter, där ungdomarna själva stod för kunskapen om sitt eget 
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liv och sjuksköterskan för den medicinska kunskapen. Schreurs et al. (2002) menar att 

en struktur för gruppundervisning kan användas. Med utgång från den aktuella 

sessionens tema kan deltagarna dela med sig av uppfattningar, känslor, erfarenheter och 

problem. Målet med dessa diskussioner var att lyfta fram gemensamma upplevelser och 

känslor samt att få fram personliga mål att sträva efter. En individuell handlingsplan kan 

formuleras, vilken sedan kan ligga som grund i gruppdiskussioner där andra patienter 

och gruppledaren kan komma med förslag på förbättringar och omformuleringar (a.a).  

 

Brown och Hanis (1995) menar att stödgruppsträffar kan vara användbara i 

diabetesundervisningen. Dessa ger drabbade patienter en möjlighet att stödja varandra, 

samt att prata om hur det är att ha diabetes samtidigt som medverkande sjuksköterska 

kan göra en bedömning av kunskapsbrister, problemidentifikation och lösningar. 

 

Stöd eller hinder i interaktion 

Lokalen där undervisningen genomförs har betydelse huruvida interaktion uppstår eller 

ej (Brown & Hanis, 1995; Bowles & Dansky, 2002; Kyngäs, 2003). Bowles och Dansky 

(2002) menar att ”besök” via dator är ett positivt inslag då det innebär att 

sjuksköterskan har sin odelade uppmärksamhet på patienten och att kommunikationen 

blir direkt med färre störningar av andra. Enligt ungdomarna i Kyngäs (2003) 

undersökning utförs undervisningen ofta i ett rum där telefoner och annan personal stör 

och där de tidigare upplevt smärtfulla undersökningar. Detta gör att de har svårt att 

koncentrera sig på vad som sägs till dem. Trots att ungdomarna påtalade detta för den 

undervisande sjuksköterskan genomfördes undervisningen även fortsättningsvis i 

samma rum. Ungdomarna hade den förutfattade meningen att undervisningstillfället var 

till för dem och förväntade sig en lugn miljö. Brown och Hanis (1995) visar att i de fall 

där gruppen träffas i respektive medlems hem kände sig värden för dagens träff tvungen 

att förbereda genom att städa och laga mat och detta upplevdes som ett hinder i 

undervisningen.  

 

Vikten av att anpassa undervisningens nivå och innehåll efter målgruppens kulturella 

och språkliga tillhörighet betonas av Brown och Hanis (1995) samt Watson et al. (2001) 

som en viktig del för att undvika hinder i undervisningen. De menar att anpassning 
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krävs för att främja en god kommunikation samt att avgöra om en undervisningsform 

anses vara effektiv eller inte. God kommunikation är enligt Watson et al. (2001) 

grundläggande för att befrämja god fotvård hos diabetiker. Förutsättning för god 

kommunikation är att avgöra bästa sätt att kommunicera i exempelvis en flerspråkig 

situation, viktigt är också att avgöra vem som är bäst lämpad för att ta upp en diskussion 

om eventuella problem. Watson et. al (2001) menar även att motivation hos patienten 

kan få till stånd förändringar i beteenden, trots att dessa är svåra att genomföra (Watson 

et al., 2001).  

 

Emotionellt stöd innefattar enligt Kyngäs (2003) att sjuksköterskan lyssnar på patienten 

samt uppmärksammar och ger respons på hans/hennes åsikter. Det emotionella stödet 

förväntar patienten sig att få av sjuksköterskan och anser det vara en del av 

patientundervisningen. Ungdomarna i Kyngäs studie förväntade sig att sjuksköterskor 

och läkare var beredda att diskutera ungdomarnas känslor och emotionella balans, dock 

kände de att detta inträffade sällan, vilket uppfattades som ett hinder i interaktionen. 

Atmosfären i mötet mellan sjuksköterska och patient spelade roll för interaktionens vara 

eller icke vara. Ungdomarna ansåg att atmosfären under undervisningstillfällena var 

antingen uppmuntrande eller deprimerande. En uppmuntrande atmosfär utvecklades när 

sjuksköterskan motiverade ungdomarna, respekterade dem och deras åsikter, upp-

muntrade dem att uttrycka känslor, ställa frågor och att redogöra för egna 

upplevelser/erfarenheter. Vid de tillfällen ungdomarna fick förhandsinformation om 

ämnet för undervisningen, förändras atmosfären och relationen mellan 

sjuksköterska/läkare och patient, ungdomarna intog då en mer aktiv roll och var 

delaktiga i diskussioner om dagens ämne (a.a). 

  

DISKUSSION 

Metod 
Enligt Nyberg (2000) väljs undersökningsmetod utifrån vilka problem eller 

frågeställningar som avses att besvaras. Frågornas formulering spelar avgörande roll för 

den metod som behöver användas. Föreliggande studies syfte och frågeställningar 

formulerades och vald metod för studien var litteraturstudier. Polit och Tatano-Beck 

(2004) menar att litteraturstudier syftar till att sammanfatta och kritiskt granska vad som 
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är känt inom området. Litteraturstudier skall dock ej vara formulerad som en serie citat 

eller abstrakt utan bilda ett eget sammanhang. Orsakerna till att föreliggande studie 

genomfördes som litteraturstudier är flera, dels för att samla in kunskap inom problem- 

området dels att tidsbegränsning för studiens slutförande förelåg. När syftet med 

föreliggande studie formulerats påbörjades sökningen av relevant litteratur (Polit & 

Tatano-Beck, 2004). Enligt Backman (1998) är det självklart att undersöka vad som har 

gjorts och skrivits inom det aktuella problemområdet för att läsa in sig på området. Polit 

och Tatano-Beck (2004) menar att en insamling av känd kunskap krävs för att precisera 

problemområdet för att motivera att ny kunskap inom området behövs, litteraturstudier 

ligger sedan som grund för en eventuell empirisk studie.  

 
Under datainsamling och urvalsmomenten påträffades ett antal svårigheter med att finna 

relevanta artiklar, som bearbetade studiens syfte och frågeställningar. Valt problem-

område diabetes mellitus är enormt stort och antalet sökträffar blev därmed oerhört 

många. När begränsning genom kombinationer av olika sökord genomfördes blev 

antalet träffar däremot få (från att ha använt ett sökord som gav över 20 000 träffar, gav 

en kombination med tre sökord endast sex träffar). Många av de artiklar som påträffades 

i träfflistor saknade abstract och valdes därmed bort. Detta kan ha inneburit att artiklar 

som skulle kunna ha uppfyllt studiens syfte och frågeställningar ej inkluderats. 

Dessutom var sex artiklar som hade abstract och verkade uppfylla syfte och 

frågeställningar ej möjliga att rekvirera på grund av att de inte fanns tillgängliga som 

fjärrlån och tiden för insamling var begränsad, vilket gjorde att andra sätt att beställa 

artiklar var uteslutna. 
 

Eftersom föreliggande studie genomförts genom litteraturstudier finns inga numeriska 

resultat att beskriva studiens validitet. Författarna till föreliggande studie har därför 

under arbetets gång till exempel vid insamling av data hela tiden återgått till och 

diskuterat om innehållet i de vetenskapliga artiklarna hamnat inom ramen för arbetets 

syfte. Detta har gjorts för att stärka validiteten i studien. Validitet innebär att försäkra 

sig om att det undersöks som är menat att undersökas, det vill säga att studiens syfte 

uppfylls (Patel & Davidson, 1994; Polit & Tatano-Beck, 2004). Genom att denna studie 

är författad av två personer som samlat in, analyserat och tolkat samtliga aktuella 
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vetenskapliga artiklar gemensamt, stärker detta också reliabiliteten, det vill säga 

trovärdigheten, av arbetet. Genomgående i arbetet har författarna återgett samtliga 

källor både i löpande text och i referenslista, vilket visar på att hänsyn tagits till 

refererade författares upphovsrätt. Detta är enligt Nyberg (2000) ett sätt att etiskt 

överväga förfarandet i litteraturstudier. I de bearbetade artiklarna har varierande grad av 

etiska överväganden förekommit, från att ha införskaffat både informerat samtycke från 

patienter samt tillstånd från etiska kommittéer till endast en redogörelse om att 

informanterna blivit erbjudna eller tillfrågade att delta. Enligt Nyberg (2000) är det 

ibland ett minimikrav att uppgiftslämnaren informeras muntligt på förhand, för att 

kunna genomföra en undersökning etiskt korrekt. Ibland kan det vara skäl att göra 

skriftlig överenskommelse eller ansöka om tillstånd för att genomföra datainsamlingen. 

Enligt författarna till föreliggande studie anses minimikravet i de i resultatet bearbetade 

vetenskapliga artiklarna vara uppfyllt då de informerat muntligt om studien.  

 

Resultat 
Undervisningens innehåll 
Under granskningen av de vetenskapliga artiklarna upptäckte författarna svårigheter 

med att finna en detaljerad beskrivning av innehållet i undervisningen. Flera studier 

(Bruckner et al., 1999; Ward et al., 1999; Mayfield et al., 2000; Schreurs et al., 2002; 

Neil et al., 2003) utvärderar diabetesundervisning, men ger ingen eller mycket kortfattad 

förklaring eller beskrivning av vad undervisningen innehåller. Endast Brown och Hanis 

(1995) ger en mer detaljerad beskrivning av innehållet i diabetesundervisningen.  

 

I en studie av Bruckner et al. (1999) genomfördes fotvårdsundervisning för hälso- och 

sjukvårdspersonal, där majoriteten var sjuksköterskor. Undervisningen utvärderades 

genom att mäta kunskapsnivåer, före och efter programmet hos personalen. Dessutom 

mättes frekvensen av amputationer på nedre extremiteter (dvs. fötter och ben) före och 

efter programmet på de diabetespatienter, vilka personalen i studien undervisade. Enligt 

Bruckner et al. (1999) minskade frekvensen av amputationer efter undervisnings-

programmet. Mayfield et al. (2000) menar däremot att patientundervisningen inte kunde 

förknippas med någon förändring i risken för amputationer hos de patienter, som ingick 

i deras studie. Bruckner et al. (1999) ger en kortfattad beskrivning av innehållet i 
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undervisningen medan Mayfield et al. (2000) däremot ger inte någon beskrivning alls av 

detta i sin studie.  

 

Författarna till detta arbete ställer sig frågande till hur en utvärdering av en företeelse 

kan genomföras utan att ge en beskrivning av det som utvärderas. Frågan är då hur det 

kan dras slutsatser av en företeelse som inte beskrivs. Frågan är om definitioner för 

undervisning formulerats före undersökningen, om så skett finns ingen beskrivning av 

detta i artiklarna. Någon reflektion framkom inte i någon av studierna över varför 

undervisningen inte hade någon effekt. Det anses av författarna till föreliggande studie 

relevant att anpassning till målgruppen sker, med hänsyn till nivå, språk och kulturell 

tillhörighet.  

 

Brown och Hanis (1995) beskrivning av innehållet ger en bred bild av den kunskap som 

patienten behöver för att klara sitt dagliga liv med den kroniska sjukdomen diabetes. 

Författarna till föreliggande studie anser att det är viktigt att alla sjuksköterskor innehar 

denna breda kunskap, dels om vilken påverkan sjukdomen har på metabolismen dels de 

följder, det vill säga komplikationer av olika slag (i detta arbete har senkomplikationer i 

nedre extremiteter i huvudsak behandlats), som kan uppkomma av otillräcklig kunskap 

eller insikt om sjukdomen.  

 

För att göra det möjligt för diabetespatienten att undvika amputationer i nedre 

extremiteter som en senkomplikation till diabetes, är det av vikt att ämnet fötter och 

komplikationer angående dessa behandlas vid varje möte mellan patient och hälso- och 

sjukvården (Bruckner et al., 1999). Vikten av att ta upp ämnet i undervisningen belyses 

även i studier av Ward et al. (1999) och Neil et al. (2003). Författarna till föreliggande 

studie anser att patienten har ett eget ansvar för att förebygga senkomplikationer som 

fotsår. För att kunna utöva detta ansvar behöver patienten kunskap om hur 

komplikationerna uppkommer och hur de kan förebyggas. Ansvaret för att patienten får 

tillräcklig kunskap för att kunna förebygga senkomplikationerna ligger hos den 

undervisande sjuksköterskan. Lämpligt kan vara att ta upp frågan om fotproblem till 

diskussion vid varje möte med patienten, detta för att förhindra uppkomst av fotsår eller 

att befintliga sår förvärras. Enligt Bowles och Dansky (2002) upptas mycket tid i vården 
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av diabetespatienter i hemsjukvården till att diskutera fotsår eller fotproblem. 

Författarna till detta arbete menar att om tid tagits till undervisning samt diskussion och 

inspektion av fötter tidigare i sjukdomsförloppet kan patienterna besparas onödigt 

lidande i form av fotsår och de amputationer i nedre extremiteter som är vanliga hos 

äldre diabetespatienter med svårläkta diabetesrelaterade sår. 

 

Sjuksköterskans undervisningsstrategier 
Undervisning för patienter med diabetes kan ske individuellt (Yong et al., 2002) eller i 

grupp (Brown & Hanis, 1995; Ward et al., 1999; Schreurs et al., 2002; Whittemore et 

al., 2004). Författarna till detta arbete anser att en kombination av båda ovanstående 

strategier kan vara lämplig. Sjuksköterskan får då anpassa strategin utifrån varje enskild 

patient och dennes behov och önskemål.  

 

Intellektuella (psykologiska/språkliga) redskap 
I likhet med Granum (1994), Brown och Hanis (1995), Klang Söderkvist (2001), 

Watson et al. (2001) och Kyngäs (2003) anser författarna till föreliggande studie att det 

är av vikt att anpassa undervisningen efter den enskilda individen. Anpassning kan ske 

innehållsmässigt efter mognadsnivå, tidigare kunskap, språk och kulturell tillhörighet. 

Även i det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2000) är detta väsentligt, vilket beskrivs i 

begreppet ”situerat lärande”. Det innebär att individen lär i ett specifikt sammanhang, en 

kontext, och i dennes kulturella och språkliga miljö. Det är av vikt att det som skall 

läras, är anpassat till den enskilde individen, både nivåmässigt (dvs. vad som skall 

läras), vid vilket tidpunkt detta sker (dvs. när) samt vilka strategier undervisaren 

använder (dvs. hur). I det sociokulturella perspektivet skiljs på biologisk mognad och 

utveckling, där lärandet inte längre enbart har att göra med något inom människan och 

de biologiska förutsättningar den enskilda individen har. Det som numera sätter gränser 

för mänskligt tänkande och lärande är också de intellektuella och/eller fysiska redskap 

som människor har tillgång till, behärskar och kan utnyttja, kulturellt och individuellt 

(a.a). För att kunna anpassa undervisningen efter ovan nämnda delar krävs det enligt 

författarna till föreliggande studie av sjuksköterskan att utreda vad patienten har för 

behov och önskningar av kunskap för att kunna genomföra de ibland nödvändiga 

livsstilsförändringarna, men även vilka metoder för undervisning som passar den 
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enskilde individen bäst. Konsekvenserna av att inte nivåanpassa kan bli att patienten 

tappar intresse och motivation att lära och lyssna, oavsett om nivån är för högt eller för 

lågt lagd (Granum, 1994; Kyngäs, 2003).  
 

Kommunikation/interaktion 
Enligt Granum (1994) är förutsättningen för ett samspel, interaktion, mellan 

sjuksköterska och patient att de arbetar tillsammans. Det hävdas att det viktigaste 

instrumentet i undervisningen är kommunikationen och sjuksköterskans förmåga att 

stimulera och uppmuntra individen. Grundläggande för det samspel som nämnts ovan är 

enligt Granum (1994) och Holmström et al. (2003) det förhållningssätt sjuksköterskan 

har gentemot den patient hon/han undervisar. Granum (1994) beskriver sjuksköterskans 

förhållningssätt som två skilda synsätt, det första kallas jag-det förhållande där patienten 

passiviseras eftersom sjuksköterskan ser sig som överordnad, dirigerande och 

bestämmande. Det andra synsättet kallas jag-du förhållande, där en dialog förs mellan 

två individer på samma nivå, dialogen innefattar både sjuksköterskans och patientens 

erfarenheter, kunskaper och känslor. Holmström et al. (2003) beskriver förhållnings-

sätten i fem olika punkter: sjuksköterskan behandlar patienten, sjuksköterskan ger 

information, sjuksköterskan fokuserar på relationen till patienten, sjuksköterskan söker 

patientens samtycke och att sjuksköterskan fokuserar på patientens förståelse. De två 

första tyder på en passivisering av patienten vilket kan visa på att sjuksköterskan har ett 

förhållningssätt som liknar Granums (1994) jag-det förhållande. De tre senare tyder på 

en aktiv patient i samspel med sjuksköterskan vilket tyder på likheter med Granums 

(1994) jag-du förhållande. Likheter med jag-du förhållandet visar även Kyngäs (2003) 

på i sin studie där optimal patientundervisning förklaras vara då en dialog förs mellan 

experter, där patienten står för kunskapen om sitt eget liv och upplevelser medan 

sjuksköterskan står för den medicinska kunskapen. Författarna till detta arbete 

instämmer med att sjuksköterskans förhållningssätt till patienten har betydelse för 

undervisningen, liksom patientens förhållningssätt till sjuksköterskan har betydelse för 

utgången av undervisningen. Av betydelse är då också vad patienten har för syn på 

sjuksköterskan som person, synen på sin egen och sjuksköterskans roll i undervisningen 

samt patientens förväntningar av undervisningen. 
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Stöd eller hinder i interaktion 

Att kommunikationen och förhållningssättet har betydelse för hur undervisningen blir är 

redan nämnt, men även andra faktorer som: lokal för undervisningen, motivation, 

nivåanpassning av innehållet, atmosfär med mera har betydelse. Granum (1994) och 

Kyngäs (2003) betonar vikten av en lugn, ostörd plats som öppnar upp för frågor och 

samtal om känslor. Kyngäs (2003) menar att miljön där ungdomarna med kroniska 

sjukdomar undervisades ofta var densamma som där de upplevt smärtsamma eller 

otrevliga undersökningar, vilket kan upplevas som en stress, detta fick ungdomarna att 

tappa koncentrationen och motivationen att lära. Inlärningen kan enligt Granum (1994) 

hämmas om patienten känner sig stressad eller hotad, detta gäller framför allt känsliga 

områden som patientens psykiska eller sociala situation. Författarna till föreliggande 

studie är frågande inför det faktum att undervisningen för ungdomarna i Kyngäs (2003) 

studie fortsatte att genomföras i en lokal där de påtalat att de kände sig illa till mods på 

grund av tidigare upplevelser. Detta tyder på att sjuksköterskan i fråga visar bristande 

respekt inför patienten och dennes upplevelser.  

 

Att patienten har en inre motivation till att lära, kan enligt Granum (1994) ses som ett 

aktivt tillstånd hos patienten, som förbättrar förutsättningarna för inlärningen. Om 

denna motivation saknas är det troligt att patienten inte är lika intresserad av att lära. 

Watson et al. (2001) visar på vikten av motivation då de menar att en god motivation 

hos patienten kan leda till förändringar i beteenden, trots att dessa är svåra att få till 

stånd. Författarna till detta arbete anser att sjuksköterskan kan motivera patienter genom 

ett pedagogiskt och stödjande förhållningssätt till patienten.  

 

Enligt Granum (1994) och Klang Söderkvist (2001) innebär sjuksköterskans 

pedagogiska förhållningssätt att ge stöd till patienten i form av att aktivt lyssna, bekräfta 

den enskilde individen, observera patientens reaktioner (verbala och icke verbala) och 

skapa en öppen och tillåtande atmosfär. Kyngäs (2003) visade på att när sjuksköterskan 

gav stöd till patienten och var öppen skapades en god atmosfär, vilket ledde till att 

patienten blev aktiv och delaktig i undervisningen. Dock upplevde ungdomarna i 

Kyngäs (2003) studie att de inte fick det emotionella stödet som de förväntade sig att få 

av sjuksköterskor och läkare. Författarna till föreliggande studie beklagar ungdomarnas 
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upplevelse och hoppas att en förändring kan komma till stånd genom att arbeten som 

detta medvetandegör diabetesundervisande sjuksköterskor om problematiken. 

 

Konklusion 
Syftet var att utifrån ett pedagogiskt perspektiv beskriva sjuksköterskans undervisande 

funktion i det förebyggande arbetet av senkomplikationer i nedre extremiteter hos 

personer med diabetes. Av resultatet framkom vikten av att nivåanpassa innehållet i 

undervisningen, lyssna, stödja och respektera patienten för att skapa en god atmosfär 

och en interaktion, samspel, mellan sjuksköterska och patient. Ett gott samspel leder till 

en god undervisning där båda parter ses som experter, där enda skillnaden är de 

områden inom vilka de är experter. Som tidigare nämnts är målet med all 

diabetesbehandling att förhindra både akuta komplikationer och senkomplikationer, 

detta för att möjliggöra att patienten kan leva ett normalt komplikationsfritt liv med 

normal livslängd (dvs. ett liv fritt från exempelvis senkomplikationer i nedre 

extremiteter). Förutsättningen för detta är att patienten är aktiv i egenvården samt att 

han/hon har goda kunskaper om sjukdomen för att kunna anpassa farmakologisk 

behandling till kost och motion, varför patientundervisning har en betydande roll i 

vården av personer med diabetes.  

 

Vid sökningen av vetenskapliga artiklar fann författarna att det finns studier som 

undersöker upplevelsen av undervisning om kroniska sjukdomar (såsom diabetes, astma 

och reumatoid artrit). Andra studier beskriver upplevelsen av hur det är att leva med 

sjukdomen diabetes. Dock kunde inga undersökningar finnas som beskriver upplevelsen 

av diabetesspecifik undervisning. Författarna har härmed förslag på vidare forskning 

inom två områden, som bearbetar diabetesspecifik forskning. Det första området, som 

kan undersökas är undervisarens (dvs sjuksköterskans) upplevelse av diabetesspecifik 

undervisning och det andra är patientens upplevelse av diabetesspecifik undervisning. 
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