
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIABETES TYP 2 – 

Hälsofrämjande möte ur patient- och sjuksköterskeperspektiv 
 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatprogrammet i omvårdnadsvetenskap, 60 högskolepoäng 

Självständigt arbete, 15 högskolepoäng 

Grundnivå 

Examinationsdatum: 20130424 

Kurs: HT11 

 

Författare:  Handledare: 

Åsa Nordmark Åkerblom  Karin Moscicki 

Kerstin Roos 

  Examinator: 

Anna Hansson 



 

 
 

 

SAMMANFATTNING 

 

Diabetes mellitus typ 2 är en kronisk sjukdom med ett progressivt förlopp där risken för 

allvarliga följdsjukdomar är stor. Livsstilen har stor påverkan på sjukdomsförloppet. Genom 

ökad kunskap kan en person med diabetes påverka både hälsan och livskvaliteten. För detta 

behövs vägledning, hjälp och stöd för att lära sig att hantera sjukdomen. Här har 

sjuksköterskan en central roll. Genom patientutbildning kan varaktiga beteendeförändringar 

uppnås och patienten får möjlighet att ta eget ansvar för sin hälsa. I diabetessamtalet är 

vårdrelationen av stor vikt där betydelsen av god kommunikation betonas. 

 

Syftet med studien var att beskriva det hälsofrämjande mötet vid diabetessamtalet, gällande 

patienter med diabetes typ 2, ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv.  

 

En forskningsöversikt valdes som metod. Artiklar söktes i databaserna PubMed, SweMed och 

CINAHL samt genom manuell sökning. Sexton artiklar inkluderades i studien.  

 

I resultaten från forskningsartiklarna utkristalliserades några teman som redovisas med hjälp 

av rubriker och tillhörande underrubriker. Dessa delades upp i resurser och hinder. Från 

patientens perspektiv sågs resurser som stöd, patientcentrerad vård, kontinuitet och kunskap. 

Som hinder sågs brist på empati, saknad av patientcentrerad vård och brist på kunskap. Från 

sjuksköterskans perspektiv sågs resurser som patientcentrerad vård och kunskap. Som hinder 

sågs tidsbrist, brist på motivation och kunskap.  

 

 

Slutsatsen var att patienten lättare kunde behandla sin sjukdom när resurserna uppnåddes. 

Hinder som framkom gjorde det svårare för patienten att känna delaktighet och ta ansvar. 

Sjuksköterskan framhöll vikten av individanpassad vård med ett holistiskt synsätt. 

Orealistiska förväntningar på patienten kunde ibland leda till en känsla av misslyckande och 

frustration. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus typ 2, omvårdnad, kommunikation och utbildning. 
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INLEDNING 

 

Diabetes är vår vanligaste ämnesomsättningssjukdom. Sjukdomen har funnits länge och fanns 

beskriven redan för 3500 år sedan (Agardh, Berne & Östman, 2005). Globalt ökar 

förekomsten av diabetes dramatiskt, det talas närmast om en epidemi (Östenson, 2010).  

 

Det är krävande att leva med diabetes. Det är en sjukdom som individen får leva med dagligen 

och måste hitta ett sätt att anpassa sig till. Graden av egenvård har en stor påverkan på 

sjukdomen. Den vägledning, hjälp och stöd som patienten får för att lära sig hantera sin 

sjukdom är en viktig faktor för livskvaliteten (enligt Skafjeld, 2006).  

 

I behandlingen av personer med diabetes har sjuksköterskan en central roll. Sjuksköterskan 

ger vägledning, förmedlar kunskap och fungerar ofta som kontaktperson för 

diabetespatienten. För sjuksköterskan är det viktigt att hitta ett förhållningssätt i 

hälsofrämjande mötet som motiverar patienten att integrera sjukdomen i sin vardag (enligt 

Skafjeld, 2006). 

 

Patientutbildningen och patientens medverkan spelar en central roll för hur patienten kan 

anpassa sig till sjukdomen och är en viktig del av behandlingen (Lindh, Lagging, Jörgensen & 

Lohm, 2011). Målet med patientutbildning är att uppnå varaktiga förändringar i beteendet och 

att ge patienten verktyg att fatta självständiga beslut och ta ansvar för sin egenvård, vilket 

leder till en ökad hälsa för individen (Wingard, 2005). 

 

Ett positivt hälsofrämjande möte mellan patient och sjuksköterska stärker individens tilltro till 

den egna förmågan och främjar självskattad hälsa och välbefinnande. Då tankar och känslor 

hänger ihop leder detta även till en ökad läkningsförmåga (Hertting & Kristenson, 2012). 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus 

 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som leder till förhöjt 

blodsockervärde. Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom där de insulinproducerande 

betacellerna förstörs. Oftast upphör insulinproduktionen helt och insulin måste tillföras.  

Vid typ 2 diabetes sviktar insulinproduktionen vilket leder till en nedsatt känslighet i celler, 

s.k. insulinresistens. Sjukdomen utvecklas oftast under en längre tid, patienten kan ha haft 

sjukdomen länge innan diagnosen ställs. För att diagnostisera diabetes mäts halten av glukos i 

blodet, s.k. blodsockervärdet. Ett normalt fastevärde på morgonen skall ligga mellan 4,2 och 

5,5 mmol/l (millimol/liter). Värden över 7 mmol/l eller enstaka värden över 11,1 mmol/l och 

typiska symtom för diabetes är kriterier för en diabetesdiagnos (Alvarsson, Brismar, Viklund, 

Örtqvist & Östenson, 2010).  

 

Glukos kan användas som energikälla för alla vävnader och en stabil blodsockernivå är viktig 

för att bibehålla en balans i ämnesomsättningen. Vid typ 2 diabetes är regleringen av 

glukosomsättningen ur balans med risk för hyperglykemier (för högt blodsocker) och ökad 

risk för komplikationer. Diabetes typ 2 är en folksjukdom av kronisk karaktär med ett 

progressivt förlopp där risken för allvarliga följdsjukdomar är stor. Komplikationer uppträder 

oftast efter en längre tids sjukdom och påverkar blodkärl och nerver negativt. De vanligaste 

komplikationerna som drabbar patienter med diabetes är ökad risk för hjärtsjukdom och 
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stroke (makrovaskulära skador). Även mikrovaskulära skador kan ge förändringar framförallt 

i ögon (retinopati), njurar (nefropati) samt nervskador (neuropati) (Agardh et al., 2005). 

 

Genom en ökad kunskap om blodsockerkontroll kan en person med diabetes påverka hälsan 

och livskvaliteten på både lång och kort sikt. Livsstilen har stor påverkan på sjukdomen.     

Det finns ett starkt samband mellan graden av inaktivitet, viktökning och risken att utveckla 

diabetes typ 2. Samhället utvecklas mer och mer åt det bekväma hållet. Det tillkommer fler 

tekniska hjälpmedel som besparar oss fysiskt arbete både i hemmet och på arbetet (enligt 

Skafjeld, 2006). Genom förändringar av livsstilen kan patienten själv dock påverka 

sjukdomsförloppet. Faktorer som i studier setts ge positiv effekt är fysisk aktivitet, 

viktminskning, kostförändring, stresshantering och rökstopp (Agardh et al., 2005). 

 

Även läkemedel är en viktig del i behandlingen av typ 2 diabetes. Med en multifaktoriell 

behandlingsstrategi kan risker för komplikationer och död mer än halveras. Blodtrycket och 

blodfetter bör sänkas till en acceptabel nivå. En tidigt insatt blodsockersänkande behandling 

minskar risken för såväl mikro- som makrovaskulära komplikationer. Det finns flertalet olika 

läkemedel att använda i diabetesbehandling med olika påverkan och effekt, t.ex. minska 

leverns glukosproduktion, öka upptaget av glukos i vävnader, öka insulinfrisättningen eller 

minska glukosupptaget i tarmen (Hedin & Löndahl, 2010). Insulin är ett livsnödvändigt 

hormon och en viss basal nivå måste alltid finnas i blodet. Även personer med diabetes typ 2 

kan behöva behandling med insulin. Den viktigaste anledningen till att börja med 

insulinbehandling är att tabletterna inte ger tillräcklig effekt. En tillfällig insulinbehandling 

kan även behövas om blodsockernivån är för hög vid diagnostillfället. Om sjukdomen 

kompliceras av andra svåra sjukdomar, som t.ex. infektion, fotsår, hjärtinfarkt eller 

kortisonbehandling, så kan också insulinbehandling bli aktuell (Alvarsson et al., 2010). 

 

Prevalens 

 

Enligt Alvarsson et al. (2010) är patienter med diabetes mellitus en patientgrupp som stadigt 

växer. Olika studier visar att cirka fem procent av Sveriges befolkning har diabetes. Av dessa 

klassas cirka 15 procent som typ 1 diabetiker och resterande som typ 2 diabetiker. Det anses 

dock finnas ett stort mörkertal då antalet odiagnostiserade typ 2 diabetiker beräknas vara högt. 

Antalet patienter med diabetes ökar även globalt. År 1994 fanns det 111 miljoner människor 

med diabetes, år 2000 var antalet 175 miljoner. Förväntad siffra för år 2030 är 380 miljoner 

(Hedin & Löndahl, 2010). Enligt WHO är detta ett globalt hälsoproblem och speciella 

resurser har avsatts för att i första hand förebygga diabetes men även minska komplikationer 

och öka livskvaliteten (WHO, 2012). Kurvan för incidens i Sverige har dock på senaste tiden 

planat ut men prevalensen ökar. En orsak till detta kan vara att personer med diabetes lever 

längre idag (Hedin & Löndahl, 2010). 

 

Riskfaktorer 

 

Det finns många faktorer som ökar en persons risk att utveckla diabetes typ 2. Riskfaktorer 

som inte kan påverkas anses vara genetiska faktorer, tilltagande ålder och kön. Svenska 

undersökningar som gjorts visar på att det är vanligare med typ 2 diabetes hos män än hos 

kvinnor, i alla fall i åldrarna upp till 60 år. Påverkbara riskfaktorer är dåliga kostvanor, fetma, 

fysisk inaktivitet, högt blodtryck, rökning, för högt intag av alkohol och psykosocial stress 

som arbetsstress, sömnsvårigheter och nedstämdhet (Östenson, 2010).  
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Det finns en stark evidens för att depression och diabetes typ 2 hör ihop. Det är fortsatt okänt 

om depression är en konsekvens av en diabetesdiagnos eller om depression är en riskfaktor 

för att utveckla typ 2 diabetes (Knol et al., 2006).  

 

Förebyggande 

 

Tuomilehto et al. (2010) visar på vikten av förebyggande arbete för att förhindra eller skjuta 

upp debuten av diabetes och de komplikationer som hör ihop med sjukdomen. Nedsatt 

glukostolerans (IGT) är en mellankategori mellan normalt blodsocker och diabetessjukdom. 

Patienter med IGT har en ökad risk att utveckla diabetes typ 2 och är därför en viktig 

målgrupp för preventiva insatser. Knowler et al. (2002) ser samma resultat i sin studie men 

visar på ytterligare förbättring av resultatet genom både förebyggande åtgärder samt tillägg av 

diabetesläkemedel (Metformin) till denna patientgrupp.  

 

Livsstilsförändring är troligen den enskilt viktigaste åtgärden för att förebygga eller behandla 

diabetes typ 2. Nilsen, Bakke och Gallefoss (2011) visar att även små förändringar ger goda 

resultat på diabetessjukdomen. 

 

Några livsstilsåtgärder som visat sig vara effektiva är: 

 

 Uppnå och bibehålla hälsosam kroppsvikt. Det har visat sig att en viktminskning 

minskar risken att utveckla typ 2 diabetes med mer än 50 procent. En viktminskning 

ger även ökad känslighet i celler vilket leder till en mer stabil blodsockernivå 

(Alvarsson et al., 2010). 

 Vara fysiskt aktiv – minst 30 minuter per dag. Träning ökar insulinkänsligheten, 

sänker blodsockernivån och ger en förebyggande effekt på hjärta och kärl (van Dam, 

2003). Även vardagsmotionen är viktig. Ekblom-Bak och Ekblom (2012) visar på att 

längre stunder av stillasittande, oberoende av annan fysisk aktivitet, ger en ökad risk 

för olika sjukdomar som t.ex. diabetes typ 2.  

 Rökstopp – nikotin ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar samt 

diabeteskomplikationer (van Dam, 2003). 

 Kostbehandling – det pågår flertalet studier inom området kost/diet och kunskapen 

väntas öka inom de närmaste åren. För att lättare kunna individualisera behandlingen 

lyfter Socialstyrelsen fram olika kostråd. Koster som anses vara bra vid diabetes är 

traditionell diabeteskost, måttlig låghydratkost, medelhavskost och traditionell 

diabeteskost med lågt glykemisk index (GI). Extrem låghydratkost (LCHF) 

rekommenderas inte i nuläget då det saknas studier för att bedöma risker över en 

längre tid. Måltiderna bör vara väl fördelade över dagen med tre huvudmål samt två 

till tre mellanmål per dag (Socialstyrelsen, 2011). Ett minskat energiintag leder lättare 

till viktminskning. Ökat intag av fiberrika produkter ger en positiv effekt på 

diabetessjukdomen (van Dam, 2003).  

 Lätt till måttligt intag av alkohol minskar risken att insjukna i diabetes typ 2 samt att 

dö i hjärt- kärlsjukdom (Fagrell & Hultcrantz, 2012). 

 

Enligt Skafjeld (2006) belyses vikten av att individer med diabetes typ 2 lär sig att leva med 

sjukdomen för att själv kunna behandla den. Detta kräver i många fall att de måste förändra 

sin livsstil. En förutsättning för en bättre livskvalitet är att få kunskap om den egna 

sjukdomen. Ett bra verktyg för patienten för att erhålla ökad kunskap är egen mätning av 

blodsocker. Allen, Fain, Braun och Chipkin (2008) visar i en randomiserad klinisk prövning 
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på att patientutbildning gällande blodsockermätning i kombination med fysisk aktivitet ökar 

patientens vilja till att utföra fysisk aktivitet och minskar riskerna för diabetesrelaterade 

komplikationer. 

 

I Sverige har Socialstyrelsen gett ut nationella riktlinjer för diabetesvården. I dessa beskrivs 

vikten av förebyggande åtgärder för att minska risken för diabetes och behovet av sjukvård. 

Därför bör hälso- och sjukvården fånga upp individer med ökad risk att utveckla diabetes typ 

2 genom screening och erbjuda dessa möjligheter till livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 

2010). 

 

Diabetessjukdomen utgör en stor kostnad för samhället, därför är det viktig att få ut så mycket 

som möjligt av de pengar som satsas. Det som investeras i hälsa kan räknas i kronor men det 

som uppnås kan mätas i fler levnadsår med bättre hälsa. Genom en investering i bättre och 

mer anpassad hälso- och sjukvård kan dessa kostnader minska samtidigt som patienten får en 

bättre livskvalitet. Ökad kunskap om sjukdomen, stöd, egenkontroll och åtgärder som 

förhindrar utveckling av sjukdom och komplikationer lönar sig – både för personen med 

diabetes och för samhället (enligt Skafjeld, 2006). 

 

Att leva med diabetes 

 

Att leva med diabetes kan upplevas svårt och frustrerande. Det gäller inte enbart att ta sina 

mediciner efter ordination eller att äta på rätt sätt. Det är också en känslomässig strid och 

många patienter upplever att de befinner sig i krig med sin diabetes. Ett av de viktigaste 

stegen för att framgångsrikt hantera sjukdomen kan vara att ta itu med och försöka övervinna 

dessa påfrestningar (Polonsky, 2002). Patienter med diabetes typ 2 måste klara av sitt dagliga 

liv genom aktiva val av livsstil, egna blodsockerkontroller och läkemedelsbehandling. 

Patienten lever med sin kroniska sjukdom och är hänvisad till att själv klara av grundläggande 

aktiviteter som följd av denna sjukdom. För att på ett optimalt sätt klara av sitt dagliga liv 

med diabetes behöver patienten kunskap, motivation och verktyg för att integrera diabetes 

som en del av livet. I detta har sjuksköterskan en central roll (Bartol, 2012).  

 

Hälso- och sjukvårdslagen 

 

Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763) fastslår att patienten har rätt att medverka i 

planeringen av sin egen vård så att den på bästa sätt passar ihop med patientens egna 

levnadsvanor och sociala sammanhang. Patienten skall visas omtanke och respekt och vården 

skall så lång som möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten. Patienten är den 

som har kunskap om sig själv och sina egna levnadsförhållanden och förutsättningar för att 

tillgodose sig vården.  För patienter med en kronisk sjukdom som vårdas i öppna vårdformer 

kan delaktigheten i vården betyda mycket för både kvalitet och säkerhet. Vårdpersonalen bör 

ge individuellt anpassad information om patientens hälsotillstånd och om de metoder av vård 

och behandling som finns. 

 

Definition av hälsa 

 

Enligt Eriksson (1989) definieras hälsa som ett integrerat tillstånd av sundhet, friskhet samt en 

känsla av välbefinnande utan nödvändigtvis frånvaro av sjukdom. Sundhet eller sund kan 

betyda två saker 1) psykisk sundhet, som betyder att människan är oförvillad och klok eller  
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2) hälsosam, vilket kopplas ihop med personens handlingar och insikt om vad som är bra för 

honom/henne. En person som är sund handlar hälsosamt. Friskhet eller frisk beskriver den 

fysiska hälsan. En person kan vara sund eller frisk i olika grader. Välbefinnande betyder att en 

person känner att han mår väl. Välbefinnande är ett uttryck som beskriver känslan hos 

personen. Personen i fråga kan berätta hur han känner sig medan omgivande personer endast 

kan höra att personen uttrycker denna känsla utan att direkt kunna mäta den.  

 

Aaron Antonovsky, framliden professor i medicinsk sociologi, har utvecklat den salutogena 

teorin där hälsa och egenvård är centrala begrepp och hälsa ses som resurs. Den salutogena 

modellen innebär att hälsa definieras på ett kontinuum mellan ytterligheterna hälsa och 

ohälsa. Under en persons livstid kommer denne att röra sig på denna linje mellan ytterligheter. 

Den grad av sammanhang (KASAM) man har i livet påverkar var på detta hälsokontinuum 

individen befinner sig. Trots sjukdom har individen alltid någon form av hälsa och denna 

hälsoresurs kan hjälpa honom i den preventiva processen för tillfrisknande och bibehållande 

av hälsa (enligt Klang Söderkvist, 2001). 

 

Sjuksköterskans hälsofrämjande arbete 

 

Whittemore et al. (2010) konstaterar i sin studie från USA att sjuksköterskor har kompetens 

att förebygga diabetes typ 2 hos vuxna. Genom att utveckla ett strukturerat program för att 

bedöma riskerna att insjukna i diabetes samt genom att arbeta med patientutbildning för att 

främja livsstilsförändringar, finns det större förutsättningar för patienten att uppnå hälsa.  

 

Socialstyrelsen har gett ut en kompetensbeskrivning för sjuksköterskor. Avsikten med 

kompetensbeskrivningen är att den skall tydliggöra sjuksköterskans profession och ligga till 

grund för att ge patienten en god och säker vård. Denna innehåller rekommendationer om 

yrkeskunnande, kompetens, erfarenhet och förhållningssätt som sjuksköterskan bör följa. 

Gällande hälsofrämjande arbete framkommer det i kompetensbeskrivningen att 

sjuksköterskan skall arbeta för att främja hälsa och förbygga ohälsa. Sjuksköterskan skall när 

behov finnes motivera till livsstilsförändring, efter att först ha identifierat hälsorisker. 

Sjuksköterskan skall bedöma patientens förmåga till egenvård genom att identifiera och 

bedöma patientens resurser. Sjuksköterskan skall undervisa och stödja patienter och deras 

närstående för att främja hälsa och förhindra ohälsa. Sjuksköterskan skall jobba för att 

motverka komplikationer i samband med sjukdom, vård och behandling (Socialstyrelsen, 

2005). 

 

Hälsofrämjande möten 

 

Det goda, hälsofrämjande mötet mellan patient och sjuksköterska stärker individens tilltro till 

sig själv och till sin egen förmåga att kunna uppnå god hälsa utifrån sina egna resurser och 

förmågor. En kombination av kunskap, respekt och en öppen relation ökar möjligheten till ett 

positivt hälsofrämjande möte (Hertting & Kristenson, 2012). 

 

Vårdprocessen 

 

Enligt Eriksson (2004) är grunden för vårdprocessen relationen mellan patienten och 

sjuksköterskan. En relation byggd på ömsesidighet betyder att vårdrelationen drivs framåt 

tillsammans mot ett gemensamt uppsatt mål. I denna ömsesidiga relation får patienten kraft att 

vara delaktig i den interaktiva process som vårdprocessen innebär. Vården bör utgå från ett 
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patientcentrerat fokus. I ett patientcentrerat förhållningssätt är det patientens behov, begär, 

problem och resurser som styr hur vårdprocessen framskrider. Vårdprocessens form är nutid, 

det vill säga att den sker här och nu. Hur innehållet i vårdprocessen formas styrs av de 

resurser och möjligheter som finns i den aktuella situationen. Detta innebär att sjuksköterskan 

vågar stanna upp och möta hela människan och på så sätt framskrider vårdprocessen i takt 

med patientens totala växt. Att se människan som en helhet grundar sig på ett humanistiskt 

synsätt och är en förutsättning för god vård. Ett humanistiskt synsätt på vården innebär 

respekt inför alla människor. Genom detta synsätt bildar sig sjuksköterskan en helhetsbild av 

patienten och dennes situation som består av mer än summan av delarna En fungerande 

vårdprocess utgör en förutsättning för en fungerande vårdrelation. I de situationer där 

vårdprocessen inte grundar sig på en relation har vårdmötet endast reducerats till utförande av 

en rad uppgifter. 

 

Patientutbildning 

 

Patientutbildning spelar en viktig roll i behandling av personer som insjuknat i diabetes typ 2. 

En enkätundersökning riktad till diabetespatienter inom primärvården visade att nära en 

tredjedel ansåg att sjukvården inte gav tillräckligt med utbildning om diabetes och fler än var 

femte patient uppgav att de ej klarade diabetesbehandling på egen hand (Lindh et al., 2001). 

 

Patientutbildning kan ske i grupp eller ges individuellt och syftar till att öka patientens 

möjligheter till egenvård. Patienten får kunskaper och färdigheter i att påverka sitt eget 

beteende och attityder som kan leda till beteendeförändringar. Genom att medverka i sin egen 

vård och behandling bevaras och främjas den egna hälsan. Människan är en komplex varelse 

och att få en diabetes typ 2 diagnos kan ge unika konsekvenser för varje enskild individ. En 

känsla av maktlöshet kan uppstå och patientutbildningens roll blir då att stödja och stärka 

patienten. Genom patientundervisningen får patienten kontroll över sin egen sjukdom och kan 

leva ett oberoende och självständigt liv och får verktyg att hantera alla situationer som kan 

uppstå. En bra kommunikation och ömsesidig relation mellan patient och vårdare är en 

förutsättning för detta (enligt Klang Söderkvist, 2001). 

 

I omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2 ingår patientutbildning, stöd och råd. 

Omvårdnaden tillsammans med den medicinska behandlingen står som grund för att patienten 

skall uppnå optimalt välbefinnande fysiskt, psykiskt och socialt. I patientutbildningen som i 

Sverige grundar sig på nationella riktlinjer för diabetesvården bör sjuksköterskan i samråd 

med patienten sätta individuella mål, kontrollera riskfaktorer för komplikationer, diskutera 

den medicinska behandlingen och utbilda patienten i förebyggande vård. I den förebyggande 

vården ingår exempelvis utbildning om kost, fysisk aktivitet, blodsockerkontroller och 

rådgivning om rökstopp (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Adolfsson, Rosenblad och Wikblad (2010) har undersökt resurser och arbetssätt gällande 

diabetesvården i primärvården i Sverige. Där framkom att det finns ett brådskande behov av 

att alla diabetespatienter får patientutbildning. 

 

Diabetessamtalet 

 

Centralt i det hälsofrämjande mötet är att bjuda in patienten till samarbete och att visa sitt 

ärliga intresse, engagemang och tilltro till patientens egna möjligheter och färdigheter till att 

främja sin egen hälsa. För att leda patienten fram mot ett bestämt mål är det viktigt att först 

förstå det som patienten förstår och sedan utgå därifrån (Hertting & Kristenson, 2012). 
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Det är skillnad att prata med en vän och att utföra ett professionellt diabetessamtal. 

Betydelsen av god kommunikation, att patienten får delta i målformulering, planering, 

genomförande och utförande betonas. Sjuksköterskan väntas visa förståelse, uppmärksamhet 

och närvaro i samtalet så patienten kan känna sig trygg och säker. För att uppnå detta krävs en 

öppen kommunikation. Samtalet bör bygga på patientens känsla av att tas på allvar och 

respekteras även i samtal som inte överensstämmer med sjuksköterskans professionella åsikt. 

Det professionella diabetessamtalet bör samtidigt för patienten vara vägledande i hur 

patienten skall kunna integrera sin diabetes sjukdom i vardagen för att uppnå ett liv i harmoni 

(enligt Klang Söderkvist, 2001). 

 

Problemformulering 

 

Varje dag sker många hälsofrämjande möten mellan patienter och sjuksköterskor. Ett positivt 

hälsofrämjande möte mellan patient och sjuksköterska stärker individens tilltro till sig själv 

och sin egen förmåga att främjar självskattad hälsa och välbefinnande (Hertting & Kristenson, 

2012). 

 

Det är viktigt att få patienten delaktig i vården för ett optimalt behandlingsresultat. Vården 

behöver personcentreras och utgå från individens resurser. Grunden i vårdprocessen utgörs av 

vårdrelationen, d.v.s. relationen patient – sjuksköterska. Det är i denna relation som patienten 

skall ges utrymme att uttrycka sina aktuella begär, behov och problem (Eriksson, 2000).  

 

Varje vårdmöte är unikt och varje enskild patient uppfattar vårdmötet på sitt vis utifrån sina 

tidigare erfarenheter. Patientsamtalet i vårdmötet utförs på olika sätt utifrån sjuksköterskans 

kunskap och erfarenhet men hur upplever patienten med diabetes typ 2 och sjuksköterskan 

samtalet. 

SYFTE 

 

Syftet med studien var att beskriva det hälsofrämjande mötet vid diabetessamtalet, gällande 

patienter med diabetes typ 2, ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. 

METOD 

Val av metod 

 

Till denna studie valdes en forskningsöversikt av vetenskapliga artiklar då författarna ville 

studera aktuell forskning inom detta område. Enligt Polit och Beck (2008) innebär en 

forskningsöversikt ett sammanställande av aktuell forskning vilket används för att få ett 

bredare urval och en övergripande bild över problemområdet. Primärkällor skall användas för 

att bevara objektiviteten i studien. En primärkälla innebär att artikeln är skriven av de forskare 

som genomfört studien. En forskningsöversikt bygger enligt Willman, Stoltz och Bahtsevani 

(2011) på vetenskapliga metoder och syftar till en översikt över det område som skall 

undersökas.  
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Urval 

 

Urvalsprocessen skall ske i olika steg: Identifiera intresseområden, definiera sökord och 

bestämma kriterier för vilka studier som skall väljas. Sökning sker i lämpliga databaser efter 

publicerade forskningsartiklar. Sökning kan även göras på egen hand för att hitta den senaste 

forskningen som ännu ej är publicerad. Efter det väljs relevanta titlar och sammanfattningar 

(abstracts) samt artiklar i helhet läses och en kvalitetsvärdering görs. När problemområdet och 

syftet är avgränsat kan sökord formuleras som utgör grunden för litteratursökningen (Forsberg 

& Wengström, 2008). Författarna har valt att utgå från denna modell.  

 

Målgruppen var vuxna personer över 18 år med diabetes typ 2. Artiklarna skulle vara skrivna 

på engelska, svenska eller annat skandinaviskt språk. Artiklarna skulle utgå från forskning i 

Europa och USA då författarna intresserat sig för dessa länders omvårdnadsforskning. De 

skulle vara publicerade mellan 2008-2013 då forskning, enligt Forsberg och Wengström 

(2008), är en färskvara och därför rekommenderas ej studier som är äldre än tre till fem år. 

Artiklarna skulle vara granskade av expertgrupp, så kallade peer-review. Endast artiklar med 

primärkällor användes och artiklar grundade på sekundärkällor såsom forskningsöversikt 

valdes bort. Genom dessa kriterier gjordes begränsningar i sökandet i databaser för att få en 

smalare sökning. För att ej utesluta relevanta forskningsartiklar gjordes inget urval på 

kvalitativ metod alternativt kvantitativ metod  

Datainsamling 

 

Det finns ett antal databaser med olika inriktning. Medline är inom området hälso- och 

sjukvård den mest kända databasen. En version av Medline heter PubMed och finns på 

internet. Andra databaser som kan komplettera sökningar är CINAHL och SweMed.   

Litteratursökningen bör omfatta flera elektroniska databaser för att få en bredare omfattning. 

Valet av databas är beroende av frågeställningen som önskas att undersöka. För att kontrollera 

att rätt sökord används bör sökordet slås upp i databasens uppslagsverk, som benämns 

thesarus. I databasen CINAHL kallas dessa ”Cinahl Headings”. Motsvarigheten i PubMed 

kallas MeSH-termer. Det är ej tillräckligt att endast använda en sökterm vid systematiska 

sökningar efter vetenskapliga studier. I CINAHL skall sökorden kombineras med de så 

kallade booleska sökoperatorerna AND, OR och NOT. Dessa hjälper författaren att ringa in så 

mycket som möjligt av den relevanta litteraturen. Enskilda forskares publikationer kan sökas 

genom sökmotorn Google Scholar. En internetsökning med hjälp av en sökmotor kan vara ett 

komplement till övrig litteratursökning samt ge författarna en ny infallsvinkel på sitt 

intresseområde (Willman et al., 2011). 

 

I det första skedet av artikelsökning och bearbetning försökte författarna få en överblick över 

ämnesområdet och inte begränsa sig vid detaljer. Detta för att en eventuell avgränsning kunde 

göra att relevant material uteslöts. Författarna sökte artiklar i databaser genom att utgå från 

enstaka ord eller ordkombinationer som var relaterade till problemformulering och syfte.  

MeSH-termer som användes var Diabetes Mellitus type 2, Nursing Care, Education och 

Communication. I CINAHL användes booleska sökoperatorer i kombination Diabetes 

Mellitus type 2, Nursing Care, Education och Communication. I SweMed  användes Diabetes 

Mellitus type 2, Nursing Care, Communication och Education as Topic. Dessa ord lades in i 

databaser.  

 

Författarna valde att söka i databaserna PubMed, CINAHL och SweMed, eftersom de 

innehåller artiklar från medicin och omvårdnad. Sökningar utfördes huvudsakligen via dessa 
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databaser men sökningar gjordes även genom manuell sökning. En artikel inkluderades 

genom manuell sökning. 

 

Författarna läste först artiklarnas titel och när intressant titel som kunde beröra 

intresseområdet uppmärksammades så lästes sammanfattningen och därefter artikeln i sin 

helhet. Vissa sammanfattningar stämde väl överens med kriterier men vid en granskning av 

hela artikeln så motsvarade resultatet ej syftet. Sexton artiklar som ansågs vara relevanta för 

studiens syfte valdes ut. Resultatet av databssökningarna redovisas i tabell 1 och 2.  

 

 

Tabell 1. Beskrivning av databassökning i Pubmed 

 
Datum 

 

Sökord Begränsningar Antal träffar Granskade 

abstrakts 

Granskade 

artiklar 

Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

 

121227 Diabetes 
Mellitus type 2, 

Nursing care 

10 years 1476 64 2 2 

130115 Diabetes 
Mellitus type 2, 

Nursing Care, 

Education 

10 year 447 42 17 6 

130115 Diabetes 
Mellitus type 2, 

Nursing Care, 

Communication 

10 year 72 24 6 5 

Inkluderade 

artiklar 

     13 

 

 

 

Tabell 2. Beskrivning av databassökning i SweMed 

 
Datum Sökord Begränsningar Antal träffar Granskade 

abstracts 

Granskade 

artiklar 

Uppfyllde 

inklusionskriterierna 

130113 Diabetes 

Mellitus type 2 
AND Nursing 

Care AND 

Education as 
Topic 

Peer reviewed, 

full text 

2 2 2 0 

130113 Diabetes 

Mellitus type 2 
AND Nursing 

Care AND 

Communication 

Peer reviewed, 

full text 

2 2 2 1 

130113 Diabetes 
Mellitus type 2 

AND 

Communication 

Peer reviewed, 
full text 

4 4 2 1 

Inkluderade 

artiklar 

     2 

 

 

Artikelsökning har även skett i CINAHL men dessa artiklar redovisas ej i tabell då de även 

fanns med i sökning på PubMed och redovisas i den tabellen.  
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Databearbetning 

 

Författarna läste och granskade artiklarna var och en för sig. Efter det diskuterade och 

jämförde författarna uppfattningen om innehållet i valda artiklar. Engelsk ordbok samt 

Google Translate på Internet användes. 

 

Artiklarna sorterades in i en matris för bättre översikt och för att kvalitetsgranskas, se bilaga I. 

Matrisen utgick från en modell framtagen av Willman et al. (2011). Artiklarna bearbetades 

utifrån syfte och frågeställning. Studiernas kvalitet har bedömts och klassificerats enligt 

tabell, se bilaga II, vilken är modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 

Willman et al. (2011). Resultatet baserade sig på studier med främst kvalitativ ansats. Enligt 

Forsberg och Wengström (2008) presenteras resultat i kvalitativa studier i form av 

identifierade kategorier och/eller teman som stöds av citat.  

 

Artiklar som ej uppfyllde kriterier blev sedan inkluderade i studiens bortfall och redovisas ej.  

 

Studiernas resultat lästes igenom flera gånger, likheter och skillnader identifierades och efter 

det grupperades resultaten i kategorier och/eller teman.  

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Enligt Forsberg och Wengström (2008) bör etiska överväganden göras inför en 

forskningsöversikt. Fusk och ohederlighet får ej förekomma och detta har fastställts i 

Veteskapsrådets riktlinjer för god medicinsk forskning. Författarna hade för avsikt att följa 

egna moraliska övertygelser att ej fuska, plagiera eller på annat sätt försöka förvärva material 

på ett otillbörligt sätt.  Målet med forskningsöversikten var att välja artiklar där det framgått 

att tillstånd från etisk kommitté godkänts. Alla artiklar som ingick i studien kommer att 

redovisas även om resultaten är motsägelsefulla i förhållande till varandra. Då det enligt Polit 

och Beck (2008) är svårt att få en total objektivitet vid en forskningsöversikt är det lämpligt 

att vara två eller flera författare för ökad möjlighet att bedöma varandras resultat för att 

minimera risken för tolkningsfel.  

RESULTAT 

 

I resultaten från forskningsartiklarna utkristalliserades några teman som redovisas med hjälp 

av rubriker och tillhörande underrubriker. Dessa teman kunde utifrån patientens- respektive 

sjuksköterskans perspektiv ses som resurs eller hinder i det hälsofrämjande mötet.  

 

Resurser från patientens perspektiv 

 

Stöd som resurs 

 

Diabetes ansågs som en ”tyst sjukdom” och var en utmaning för både patient och 

vårdpersonal. Det var viktigt att vårdpersonalen lyssnade och fick patienten att förstå utan att 

hota eller skrämma (Matthews, Peden & Rowles, 2009). I studien av Edwall, Hellström, Öhrn 
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och Danielsson (2007) visade resultatet på att stöd och bekräftelse från sjuksköterskan var 

viktigt för ett ökat självförtroende hos patienterna. Det var även en viktig positiv kraft i de 

regelbundna kontrollerna.  

Då patienterna kände sig bekräftade och som unika personer som togs på allvar ökade 

patienternas förståelse och hantering av sjukdomen. De kunde då gå in i en lärandeprocess om 

sjukdomen som var bra för individerna. På så sätt ökade känslan av oberoende, även om 

fortsatt behov av regelbunden kontakt med sjuksköterskan fanns. Genom att sjuksköterskan 

kunde upptäcka och förebygga hot mot hälsan lindrades patienternas oro vid 

sjukdomsförsämring. Nagelkerk, Reick och Meengs (2006) belyste vikten av att utveckla ett 

samarbete med en stödperson som gav uppmuntran till patienterna och främjade ansvar. De 

uppskattade även vårdgivare som gav positivt stöd, uppmuntrade till eget ansvar och 

stimulerade till egenvård. Även i studier av McDowell, McPhail, Halyburton, Brown och 

Lindsay (2009) och Oftedal, Karlsen och Bru (2010) framkom behov av fortlöpande stöd, råd 

och hjälp för att kunna anpassa sig till sjukdomen.  

 

Patientcentrerad vård som resurs 

 

I studier framkom att ett empatiskt bemötande och ett holistiskt perspektiv från 

sjuksköterskan fick patienten att känna förtroende för sjuksköterskan. Med en familjär och 

holistisk miljö hade individen lättare att ta upp frågor och diskutera problem.(Oftedal et al. 

2010; Edwall et al., 2007; McDowell et al., 2009).  

 

Personer som kände att vårdpersonalen respekterade dem och sättet på hur de levde med och 

hanterade sin sjukdom kände sig tillfreds. Termer som ”jämlik” och ”respekt för de egna 

valen” användes för att beskriva känslan av tillfredsställelse. De kände sig värdefulla och 

kände sig inte reducerade till enbart patient eller fall (Hörnsten, Lundman, Kihl, Selstam & 

Sandström, 2005). Med ett individuellt perspektiv i vårdmötet kände patienterna trygghet och 

känslomässigt stöd. Utifrån detta upplevde de sig ha bättre kontroll över situationen eftersom 

de hade fått kunskap och tillgång till den vård de behövde (Svenningsson, Gedda & 

Marklund, 2011; Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 2008). Nagelkerk et al. (2009) visade 

på att många deltagare i studien hade bytt vårdgivare flertalet gånger för att komma till någon 

som lyssnade till deras bekymmer, gav stöd till förändring och gav raka, enkla råd. Hörnsten, 

Sandström och Lundman (2004) lyfte fram vikten av patientens personliga engagemang i 

egenvården. Möjligheten till delaktighet i medicinska beslut och att sätta målen för den egna 

hälsan sågs också viktigt.  

 

Kontinuitet som resurs 

 

Kontinuitet i vårdrelationen beskrevs som viktig. Då patienterna träffade samma 

sjuksköterska eller läkare kände de sig trygga och compliance förbättrades. De kände att 

vårdpersonalen förstod den situation de befann sig i och att de i det kliniska mötet kunde utgå 

från deras egna resurser (Hörnsten et al., 2005). Det stora värdet av att ha en egen 

kontaktsjuksköterska lyftes fram. Då patienterna visste vem de skulle vända sig till med 

frågor och för att få stöd var det lättare att integrera informationen i det dagliga livet 

(McDowell et al., 2009). Enligt Edwall, Danielsson och Öhrn (2010) byggdes relationen till 

sjuksköterskan upp genom kontinuerliga besök då patienterna kände sig sedda, hörda och 

ihågkomna. Detta innebar att förtroende och en ömsesidig respekt uppstod vilket var en 

förutsättning för öppenhet och ärlighet i diskussionen om den egna hälsan och livsstilen.  
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Kunskap som resurs 

 

I studien av Oftedal et al. (2010) framkom att korrekt och individanpassad information var 

viktig. Vissa ville ha en detaljerad information om sjukdomen medan andra föredrog en mer 

generell information.  

 

Patienter belyste behovet av utbildning och information om sjukdomen men också hjälp att 

förstå hur man applicerade kunskapen i det dagliga livet. De uttryckte ”Det är inte bristen på 

information utan att förstå den” (McDowell et al., 2009).  

 

De kände sig stärkta när de fick specifik, konkret information om kost, läkemedel och 

blodsockermätning (Nagelkerk et al., 2009; Oftedal et al., 2010). Enligt Hörnsten et al. (2004) 

litade patienten på vården om tillräcklig information gavs men de ville också beredas 

möjlighet att ställa frågor. Enligt denna studie ansåg de att det var deras eget ansvar att få 

tillräcklig information men att det var vårdpersonalens ansvar att välja ut rätt information till 

rätt patient. Det framkom i studien av Edwall et al. (2010) att innebörden av uppdaterad, 

adekvat egenvårdskunskap ledde till ökad insikt att förstå diabetessjukdomen.  När 

patienterna förstått den givna informationen samt fått kontinuerligt stöd av sjuksköterskan 

ledde detta till att de behärskade sin sjukdom. På så sätt kunde patienterna känna trygghet och 

sjukdomen blev en naturlig del i livet. Det framkom även vikten av en acceptans och att ha 

kontroll över sjukdomen. Detta innebar att ha insikt om sin egen hälsa, kunskap om egenvård 

samt kunna förhålla sig till både positiv och negativ hälsoinformation. Då patienterna kände 

sig stärkta, hälsosamma och bekväma med sin sjukdom blev det lättare för dem att utföra 

egenvården med tillförsikt. I det skedet då patienterna kände sig redo öppnade sig nya 

möjligheter och de fick ökat hopp att hålla sjukdomen under kontroll.  

 

Patienternas delaktighet i beslut av hälsomål och åtgärder beskrevs som viktiga. Optimalt om 

vårdpersonalens kunskap och kompetens förenades med patienternas kunskaper om den egna 

livsstilen (Oftedal et al., 2010). I en studie av McDowell et al. (2009) ansåg patienterna att det 

var av stor vikt att ha tillgång till personal med kompetens om diabetes. Detta sågs som extra 

viktigt vid nydiagnos av sjukdomen då individen i det skedet har stort behov av adekvat 

information. Patienterna betonade vikten av att personalen var uppdaterad genom kontinuerlig 

vidarutbildning. Det framkom även behov av att ta del av skriftlig information. 

 

Gruppbaserat stöd som resurs  

 

I studien av Adolfsson et al. (2008) framkom att patientutbildning i grupp kännetecknades av 

förtroende och ömsesidig kommunikation. Patienterna ansåg att det handlade om ett delaktigt 

lärande där de delade sina kunskaper och erfarenheter gällande sjukdomen med de 

professionella. I den gruppbaserade utbildningen kom patienterna till insikt att diabetes var en 

allvarlig sjukdom men genom en daglig egenvård kunde sjukdomen hållas under kontroll.  

 

Många patienter beskrev vinsten av att få kunskap av andra personer med diabetes och inte 

enbart från vårdpersonal (McDowell et al., 2009; Adolfsson et al., 2008).  Enligt Nagelkerk et 

al. (2009) främjade gruppbehandling en ökad diskussion om känslor vilket gav patienterna 

bättre förutsättningar att hantera sjukdomen. Hörnsten, Stenlund, Lundman och Sandström 

(2008) visade i sin studie att gruppmöten som lade fokus på personlig förståelse av sjukdomen 
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var mer effektiv än den konventionella diabetesvården som fokuserade på att lära ut enbart 

medicinsk kunskap.  

 

Hinder från patientens perspektiv 

 

Brist på empati som hinder 

 

Då vårdpersonalen ej lyssnade på patienterna, anklagade dem för att sjukdomen var 

självförvållad samt inte frågade efter deras behov utan utgick från ett färdigt 

behandlingskoncept kände de sig underlägsna och nedvärderade. Ett dylikt bemötande gjorde 

att det var svårt att ta till sig råd om egenvård och svårt att hantera sjukdomen i vardagen 

(Oftedal et al., 2010; Brämberg, Dahlborg-Lyckhage & Määttä, 2012). I studien av Hörnsten 

et al. (2005) framkom att vårdpersonalen ej lyssnade på patienten och ej tog deras frågor på 

allvar. I fall där vårdpersonalen satte upp mål för livsstilsförändring som patienterna ansåg 

vara orealistiska skedde ingen förändring.   

 

Matthews et al. (2009) visade på att om vårdpersonalen förnekade och visade brist på allvaret 

av sjukdomen så hindrade det en framgångsrik glykemisk kontroll för patienten.  

 

Saknad av patientcentrerad vård som hinder  

 

I studier av Brämberg et al. (2012), Svenningsson et al. (2011) och Adolfsson et al. (2008)   

visade resultatet att det fanns en makt-obalans i mötet mellan patienten och sjuksköterskan. 

Patienten spelade en sekundär roll och frågor rörande det dagliga livet möttes utifrån ett 

medicinskt perspektiv. Frågor som handlade om praktiska och sociala problem ignorerades av 

sjuksköterskan. Då varje vårdmöte följde ett förutbestämt innehåll saknades det individuella 

perspektivet. I dessa vårdmöten fanns det inte några möjligheter till individuella frågor och 

ingen ömsesidig dialog uppstod. Svenningsson et al. (2011) beskriver vidare att individerna 

upplevde känslor av skuld och skam. Patienterna kände sig övergivna när vårdpersonalen 

endast fokuserade på laboratorievärden och riskfaktorer. Vårdgivare och patienter hade inte 

alltid samma uppfattning om sjukdomssituationen. Om vårdgivaren inte var lyhörd och 

upprepade allmänna livsstilsråd på ett styrande sätt kände patienterna trots och utvecklade 

olika strategier för att hålla kvar kontrollen över situationen. 

 

Patienterna kände sig underlägsna, upplevde att vårdpersonalen ej lyssnade och tog ej heller 

deras livssituation i beaktande. De tog då avstånd från sina behandlare och några slutade att 

komma på återbesök (Oftedal et al., 2010).  Det kliniska mötet bestod till stor del av 

strukturerade frågor samt information given av sjuksköterskan. Då strukturen på det kliniska 

mötet utgick från sjuksköterskan och ej var planerat i samråd med patienten resulterade det 

sällan i en gemensam egenvårdsplan. Detta resulterade i att patienten ej kände sig delaktig och 

ej tog ansvar för sin egenvård (Brämberg et al., 2012). Bristen på kontinuitet, med flera olika 

vårdkontakter, sågs som ett problem samt att för lite tid var avsatt (Edwall et al., 2010; 

Hörnsten et al., 2005; McDowell et al., 2009). McDowell et al. (2009) påtalar även att 

patienterna upplevde det som ett hinder i relationen med vårdpersonalen i de fall då de kände 

sig som ett ”nummer” och inte och blev behandlade som en ”människa”. 

 

Brist på kunskap som hinder 

 

Patienter upplevde brist på kunskap om en specifik dietplan samt bristande förståelse av 

vårdplanen. Detta ledde till frustration över dålig glykemisk kontroll och fortsatt 
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sjukdomsutveckling trots egen upplevelse av compliance (Nagelkerk et al., 2006).  Patienter 

beskrev svårigheter när vårdpersonalen gav olika budskap kring hälsosam kost. De beskrev 

känslor av förvirring när vårdpersonalen gav olika information om sjukdomen vilket ledde till 

att patienterna tappade en del av förtroendet för vårdpersonalens kunskap (McDowell et al., 

2009; Svenningsson et al., 2011; Oftedal et al., 2010). 

 

Gruppbaserat stöd som hinder 

 

Enligt Nagelkerk et al. (2009) lyfte patienter fram problem såsom obekväma tider för 

gruppbehandling, undervisning som var för lång, detaljerad och för kostsam. Detta 

begränsade det individuella behovet. I studien av Oftedal et al. (2010) framkom att patienter 

som deltagit i gruppbaserad undervisning ofta kände sig ensamma och lämnade åt sitt eget 

öde när gruppundervisningen var avslutad. De önskade få fortsätta i en uppföljande grupp 

bland annat för att dela erfarenheter, rädslor och frustrationer med varandra. Detta ansåg de 

kunde hjälpa dem att hitta motivation för egenvård samt få ny och uppdaterad information om 

sjukdomen.  

 

Resurser från sjuksköterskans perspektiv 

 

Patientcentrerad vård som resurs  

 

Vårdpersonalen borde, utifrån sin professionella kunskap, vägleda varje individ till en bättre 

hälsosituation utifrån den enskildes perspektiv, situation och resurser. Vårdpersonalen 

strävade efter ett holistiskt synsätt där personen var i centrum. Detta krävde ett samarbete med 

individen där denne själv var med och beslutade utifrån den egna unika situationen, behov, 

kunskap och särskilda krav. Det sågs som en balansgång att ge riktlinjer men samtidigt 

invänta patientens egna förslag till åtgärder samt att hjälpa denne att se sin egen potential för 

framgång. Vårdpersonalen belyste vikten av att lyssna av och känna in varje individ, anpassa 

hur budskapet framfördes men även ta reda på vad patienten behövde/ville veta. Män och 

kvinnor behövde olika slags stöd och support. För att uppnå detta måste individens 

självständighet vara i fokus i vårdmötet utan att hota personens integritet (Svenningsson et al., 

2011). Jallinoja et al. (2007) framhöll vikten av individanpassad vård och omsorg och att inte 

enbart fokusera på läkemedel i behandlingen av diabetes.  

 

Kunskap som resurs 

 

I studien av Jallinoja et al. (2007) ansåg de flesta läkare och sjuksköterskor att det ingick i 

deras uppdrag att delge information, motivera och stödja patienter i arbetet med 

livsstilsförändringar. Två tredjedelar av vårdpersonalen ansåg sig ha möjlighet att hjälpa 

patienterna att ändra sin livsstil. 

 

Hinder från sjuksköterskans perspektiv 

 

Tidsbrist som hinder 

 

I studien av Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn och Grol (2010) framkom att 

sjuksköterskorna upplevde tidsbrist som hinder i adekvat livsstilsrådgivning.  
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Jallinoja et al. (2007) fann i sin studie att två tredjedelar av läkarna och hälften av 

sjuksköterskorna rapporterade ett för pressat tidsschema för att ges möjlighet att stödja 

patienterna i deras livssituation.  

 

Brist på motivation som hinder  

 

I studien av Jansink et al. (2010) upplevde sjuksköterskorna en del hinder hos patienten. De 

upplevde att patienten hade begränsad kunskap om en hälsosam livsstil, begränsad insikt i sitt 

eget beteende och saknade även motivation att ändra sin livsstil. Det framkom även att 

sjuksköterskorna saknade motivation. De kände att de upprepade livsstilsråden och hade liten 

tilltro till att patienten skulle ta till sig dessa råd.  

 

Majoriteten av läkare och sjuksköterskor ansåg att patientens motvilja till att förändra sin 

livsstil upplevdes som ett hinder i behandlingen. Vårdpersonalens negativa omdöme om 

patientens brist på förändringsbenägenhet kunde bero på personalens orealistiska och även 

idealistiska förväntningar på patienten. Detta ledde till en känsla av misslyckande hos 

vårdpersonalen. Det kunde även uppfattas som att livsstilsförändringar var värdelösa och att 

enbart läkemedelsbehandling vid livsstilsrelaterade tillstånd var det som gav effekt (Jallinoja 

et al., 2007). Vårdpersonalen såg det som en svår uppgift att stödja patienten till 

livsstilsförändring, en svår balansgång mellan att coacha och förmana. De kände sig osäkra 

och måste balansera hur de kommunicerade sitt budskap till patienten. De kunde även uppleva 

en känsla av skuld och misslyckande om de ansåg att de uppsatta målen ej nåddes.  

Vårdpersonalen kände frustration över att inte kunna förmedla kunskap så att patienten 

förstod allvaret i situationen. De ansåg sig sakna utarbetade, fungerande strategier för hur 

hälsosamtalet skulle utformas (Svenningsson et al., 2011). I en norsk studie av Söberg 

Finbråten och Sverre Pettersen (2012) fick diabetessjuksköterskor svara på en enkät. I den 

framkom att 56 procent av sjuksköterskorna trodde att få patienter var intresserade av att 

skaffa sig mer kunskap om sitt hälsotillstånd. Endast hälften av sjuksköterskorna trodde att 

många av patienterna läste de broschyrer de fått vid vårdmötet. Sjuksköterskorna ansåg att 39 

procent av patienterna levde efter de givna hälsoråden samt att 66 procent deltagit aktivt i 

dialogen i hälsosamtalet.  

 

Brist på kunskap som hinder 

 

Sjuksköterskorna rapporterade brist på egen kunskap om fysisk aktivitet, rökstopp och om 

rekommenderad kost för diabetiker. De visste inte hur de skulle utforma en konkret och 

strukturerad handlingsplan i samarbete med patienterna och de hade svårt att anpassa 

rådgivningen i förhållande till patienternas behov och begär (Jansink et al., 2010). I studien av 

Söberg Finbråten och Sverre Pettersen (2012) trodde 90 procent av sjuksköterskorna att 

anledningen till att patienterna ej kom på bokad tid berodde att de inte förstod innehållet i 

kallelsebrevet.  

DISKUSSION 

Metoddiskussion 

 

Syftet med forskningsöversikten var att belysa det hälsofrämjande mötet vid diabetessamtalet 

utifrån patient- och sjuksköterskeperspektiv. Författarna valde att endast ta med 

forskningsstudier som undersökte patienter som fått diagnosen diabetes typ 2. Detta eftersom 

båda författarna arbetar inom primärvården och kommer främst i kontakt med patienter 
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insjuknade i diabetes typ 2. Initialt planerades en intervjustudie av diabetespatienter men då 

en av författarna arbetar som diabetessköterska på vårdcentralen sågs det inte etiskt 

försvarbart att utföra intervjuer med egna patienter eftersom det fanns en risk att de skulle 

komma i en beroendeställning. Detta ledde till att författarna valde att göra en 

forskningsöversikt som gav möjlighet till ett stort urval av aktuell forskning inom området.  

 

Artiklarna söktes fram via databaserna PubMed, SweMed  och Cinahl. Alla artiklar som 

hittades via Cinahl fanns även med i PubMed.  En första sökning med MeSH-termerna 

Diabetes Mellitus type 2 AND Nursing Care gav många träffar. Ett tillägg av sökorden 

Education AND Communication gav en smalare sökning. Artiklar letades utifrån både 

patient- och sjuksköterskeperspektiv. Författarna fann flest artiklar som belyste patientens 

perspektiv. Det sågs som en bra vinkling då författarna ville lyfta fram patientens bild av det 

hälsofrämjande mötet. En intressant aspekt var att i de artiklar som beskrevs utifrån 

sjuksköterskans perspektiv så belystes hinder mer än resurser. Författarna hade som 

målsättning att ej använda forskningsartiklar som var äldre än fem år. Sökningen under den 

tidsperioden gav ej tillräckligt med material så den utökades till tio år.  

 

Författarna valde att fokusera på artiklar från Europa och USA. Detta dels för att författarna 

gjort studiebesök i flera länder i Europa och USA och fått en fördjupad inblick i respektive 

lands sjukvårdssystem. Författarna såg det som intressant att se om forskningen stämde 

överens med bilden utifrån dessa studiebesök. Dels för att författarna hade en egen teori att 

omvårdnadsarbetet i Sverige stämde bättre överens med länder i Europa och USA än t.ex. i 

asiatiska länder på grund av kulturella skillnader. Detta kan dock ha varit ett felaktigt 

antagande vilket kan ha uteslutit relevanta artiklar. De flesta artiklarna hade kvalitativ ansats. 

Detta kan ses som en naturlig fördelning då kvalitativ ansats belyser förståelsen av en persons 

upplevelse (Forsberg & Wengström, 2008). Några av artiklarna hade andra huvudsyften än 

vad som var formulerat för denna forskningsöversikt. Resultaten motsvarade dock 

problemformuleringen och syftet med arbetet. De flesta artiklarna var på engelska vilket kan 

ha medfört en risk för feltolkning i samband med översättning.  En styrka i arbetet var att 

båda författarna läst artiklarna, granskat och sammanställt. Detta tror författarna kan ha ökat 

resultatets pålitlighet.  

 

Artiklarna har sammanställts i en matris för bättre överblick. De har även bedömts utifrån ett 

bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering modifierad utifrån SBU och SFF (1999) 

och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2006).  

 

Resultatdiskussion 

 

Resultatet visade på teman som redovisas med hjälp av rubriker och tillhörande underrubriker. 

Författarna valde att dela upp dessa teman i hinder och resurser utifrån patient- och 

sjuksköterskeperspektiv. Detta dels för att på ett överskådligt sätt redovisa resultatet men även 

för att belysa eventuella skillnader alternativt likheter i svaren. 

 

Beskrivna resurser ur patientperspektiv  

 

Diabetes typ 2 är en sjukdom som inte går att bota men med livsstilsförändringar kan 

patienten öka sina förutsättningar för ett gott och rikt liv. En kronisk sjukdom innebär för 

patienten en mångårig och kontinuerlig kontakt med vårdpersonal (Ericsson & Ericsson, 

2012). 
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Mötet mellan patienten och sjuksköterskan är grunden i omvårdnaden. Detta beskrivs av 

Eriksson (2004) i vårdprocessen där kärnan utgörs av vårdrelationen, det vill säga att 

interaktionen mellan patienten och sjuksköterskan är utgångspunkten i hur vårdprocessen 

kommer att fortlöpa. Kan sjuksköterskan ej nå patienten, där denne befinner sig just här och 

nu, blir det svårt att uppnå hälsomålen.  

 

I flera studier framkom vikten av en patientcentrerad vård. Med ett individuellt, empatiskt och 

holistiskt perspektiv i vårdmötet kände patienten trygghet och känslomässigt stöd. Patienterna 

upplevde även att de inte var ensamma med sjukdomen. Utifrån detta skapades ett ökat 

självförtroende som en positiv kraft i det hälsofrämjande mötet. Detta ledde till en bättre 

kontroll över situationen samt en känsla av oberoende även om fortsatt behov av regelbunden 

kontakt med sjuksköterskan fanns (Edwall et al., 2007; Hörnsten et al., 2005; McDowell et 

al., 2009; Oftedal et al., 2010; Svenningsson et al., 2011). Resultat från forskningsöversikten 

visar att vård av diabetes typ 2 som fokuserar på patienternas personliga förståelse av sin 

sjukdom är mer effektiv än den ej patientcentrerade diabetesvården. Det framkom även att det 

hälsofrämjande mötet spelade en stor roll i hur patienterna i det dagliga livet kom att utöva 

egenvård och hur de upplevde sin sjukdom (Hörnsten et al., 2008). 

 

Enligt Hertting och Kristenson (2012) är det hälsofrämjande mötet mellan patient och 

vårdpersonal det centrala i hälso- och sjukvården. I mötet mellan patient och profession 

identifieras vårdbehovet och beslut fattats om diagnostik och behandling. Ramarna för 

vårdmötet är viktigt. Genom att som vårdpersonal komma i tid till vårdmötet ges budskapet 

att patienten är betydelsefull. Viktigt att patienterna får ta tid och får vårdpersonalens odelade 

uppmärksamhet.  

 

Det framgick att stöd från olika kategorier såsom från vårdpersonal, anhöriga och 

medpatienter spelade en central roll för på vilket sätt patienten tog till sig egenvården. 

Beroende på hur de använde sig av egenvården kunde de uppleva olika grader av hälsa. För 

patienten innebar stöd en trygghet, att inte behöva känna sig ensam med sjukdomen. Då 

patienten kände sig bekräftad och som en unik person som togs på allvar ökade förståelsen 

och hanteringen av sjukdomen (Edwall et al., 2007; McDowell et al., 2009; Oftedal et al., 

2010). Enligt Eriksson (2004) är hälsa ett dynamiskt skeende som påverkas av många 

faktorer. Hälsa är en helhet och det är i denna helhet som individen bildar sin upplevelse av 

att ha hälsa eller icke hälsa. 

 

Aaron Antonovsky beskriver den salutogena modellen att hälsa definieras på ett kontinuum 

mellan ytterligheterna hälsa och ohälsa. Var på detta hälsokontiuum individen befinner sig är 

beroende av den grad av känsla av sammanhang (KASAM) som individen har i livet. Enligt 

Antonovsky innefattar KASAM begreppen begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Detta innebär att patienten förstår sig på sin sjukdom, att den går att hantera och att det finns 

någon meningsfullhet med livet trots sjukdom. De patienter som accepterar sin sjukdom har 

hög KASAM. I patientutbildning är det viktigt att ta i beaktande att förändringar av KASAM 

troligen endast kan uppstå om långsiktig behandling ges. Detta skulle betyda att mindre 

interventioner sannolikt inte påverkar KASAM-graden något nämnvärt (enligt Klang 

Söderkvist, 2001).  När patientutbildning planeras är det således viktigt att ta detta i 

beaktande. Ett långsiktigt förhållningssätt med variationer och olika kombinationer i metoder 

och behandling bör planeras in och patientens individuella perspektiv bör tas i beaktande. 
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När patienten fick möjlighet att diskutera den fysiska effekten av en kronisk sjukdom med en 

vårdgivare och fick stöd att införliva sjukdomen i vardagen kunde patienten göra medvetna 

val vilket ledde till en ökad självkänsla (Svenningsson et al., 2011).  

 

Diabetesvården bör ta hänsyn till patientens individuella behov av stöd och kontinuitet för att 

uppnå livsstilsförändringar som kan hålla eventuella komplikationer relaterade till sjukdomen 

borta. När diabetesvården fokuserade på patienternas personliga förståelse av sin sjukdom 

gjorde det att de upplevde ökad kontroll. Detta ledde till att de kunde leva ett fullvärdigt liv 

utan större begränsningar. Studier visade på vikten av att förmedla rätt kunskap på rätt nivå. 

En individanpassad, konkret och specifik information önskades av patienterna (Nagelkerk et 

al., 2009; Oftedal et al., 2010). Detta sågs som extra viktigt vid nydiagnos av sjukdomen då 

individen i detta skede hade stort behov av adekvat information (McDowell et al., 2009). Det 

är viktigt att fånga upp nydebuterade diabetiker i ett tidigt skede. Patienterna är då mer 

mottagliga för kunskap och lättare att motivera till livsstilsförändringar. Ju bättre 

glukoskontroll patienten uppnår från början ju lättare är det att hålla sjukdomen i schack. Det 

framkom i studien av Hörnsten et al. (2005) att innebörden av att patienterna blev uppdaterade 

med adekvat kunskap i egenvård ledde till ökad insikt att förstå diabetessjukdomen samt vad 

som var bäst för dem. 

 

Patienter har olika hälsokunskap och vårdpersonalen behöver ta reda på var de befinner sig 

kunskapsmässigt innan rådgivningen påbörjas. Här är det extra viktigt att inte utgå från 

samma mall utan att ha ett personcentrerat perspektiv.  

 

Enligt Söberg Finbråten och Sverre Pettersen (2012) var det viktigt att stämma av 

språkkunskaper och ta kulturella aspekter i beaktande 

 

Det fanns ett behov av att öka patienternas ansvar för den egna livssituationen. Deras vilja att 

ta ansvar för behandling och livsstilsförändring var viktigt för framgång i behandlingen. En 

intressant aspekt var även att män och kvinnor kommunicerade på olika sätt i vårdmötet. 

Exempelvis kunde det vara lättare att diskutera övervikt med en man kontra en kvinna. Detta 

kunde påverka hur vårdpersonalen samverkade med de olika könen (Svenningsson et al., 

2011).  

 

Flera studier visar att det var värdefullt för patienten att träffa samma sjuksköterska och känna 

dennes engagemang (Edwall et al., 2010; Hörnsten et al., 2005, McDowell et al., 2009).  Det 

hälsofrämjande mötet handlar om att bygga ett förtroende mellan patienten och 

sjuksköterskan. För att uppnå detta behövs en kontinuitet i vårdmötet. Primärvården är inte 

alltid organiserad för att detta skall fungera. På många ställen inom primärvården skall alla 

sjuksköterskor ansvara för alla patienter. Det finns inget utrymme för att få vara specialist. 

Här har verksamhetscheferna ett stort ansvar och en utmaning att hitta en bra organisation.  

 

I några av studierna framkom att patientutbildning i grupp gav ett ökat förtroende och 

ömsesidig kommunikation. Patienterna ansåg att det handlade om ett delaktigt lärande där de 

delade sina erfarenheter och kunskaper gällande sjukdomen med de professionella. Många 

beskrev erfarenhet av att få kunskap av medpatienter och ej enbart av vårdpersonal. 

Gruppbehandling främjade en ökad diskussion om känslor (Adolfsson et al., 2008; McDowell 

et al., 2009; Nagelkerk et al., 2009). Enligt Socialstyrelsen (2010) rekommenderas 

gruppbaserad patientutbildning. Kompetensen hos gruppledaren är av betydelse. 

Ämneskompetens innebär goda kunskaper om diabetessjukdomen och dess behandling. Den 

pedagogiska kompetensen betyder att ha goda kunskaper om pedagogiska metoder och 
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teorier. Enligt Klang Söderkvist (2001) menas att all form av gruppaktivitet bör följas upp 

individuellt. De främsta fördelarna med gruppundervisning är att patienten får träffa andra i 

samma situation och ges möjlighet att dela erfarenheter. En individuell undervisning kan 

rekommenderas när vårdpersonalen har liten kännedom om patienten eller när ämnet har en 

karaktär som kan leda till stor oro. Det går generellt ej att säga att ett sätt är effektivare än ett 

annat.  

 

 

Beskrivna hinder ur patientperspektiv  

 

Patienters upplevelse av att ej bli lyssnade på och där vården ej utgick från deras behov gav 

dem en känsla av nedvärdering och underlägsenhet gentemot vårdpersonalen. Ett dylikt 

bemötande gjorde att de hade svårt att ta till sig råd om egenvård och svårt att hantera 

sjukdomen i det dagliga livet. När patienterna inte fick känslomässigt stöd och när råd gavs 

utan hänsyn till individens förmåga och livssituation var det inte möjligt för den enskilde att 

överföra kunskapen till praktisk användning (Oftedal et al., 2010; Svenningsson et al., 2011). 

I fall där vårdpersonalen satte upp mål som patienterna ansåg vara orealistiska skedde ingen 

förändring i livsstilen (Hörnsten et al., 2005).  Där vårdpersonalen förnekade och visade brist 

på acceptans av sjukdomen så hindrade det en framgångsrik glykemisk kontroll för patienten 

(Matthews et al., 2009). Hertting och Kristenson (2012) lyfter fram olika härskartekniker som 

används av och till inom vården. En vanlig teknik är att påföra patienten skam och skuld 

vilket t.ex. kan innebära att skuldbelägga patienten för att inte följa rekommenderad 

ordination. Motsatsen till detta är att stödja och lyfta patientens positiva beteenden och 

uppmuntra till stolthet. En annan härskarteknik inom vården är att osynliggöra patienten t.ex. 

att patienten blir avbruten och inte får berätta färdigt sin historia. Detta leder till att individuell 

behandling uteblir. Undanhållande av information är också en vanlig härskarteknik inom 

vården. Patienten får inte den information som behövs för att kunna fatta beslut om den egna 

vården och behandlingen. För att våga ge patienten makten krävs mod av 

sjukvårdspersonalen. 

 

Resultaten av forskningsöversikten stöder varandra i det avseende att de visar på vikten av 

hänsyn till patientens individuella behov av stöd och kontinuitet i vården.  

 

Några studier visade på att det individuella behovet begränsades i gruppbehandling. Problem 

som att själv få påverka tider lyftes fram (Nagelkerk et al., 2009). Det framkom även att 

patienter som deltagit i gruppbaserad undervisning ofta kände sig övergivna när gruppen var 

avslutad (Oftedal et al., 2010). Socialstyrelsen (2010) rekommenderar att Hälso- och 

sjukvården bör erbjuda gruppbaserad utbildning till personer med diabetes typ 2. Författarnas 

erfarenhet är att detta ej är det enda riktiga. Många patienter är inte intresserade av 

grupputbildning men även andra faktorer, t.ex. utrymmesbrist på vårdcentralen, kan 

omöjliggöra detta. Det viktiga är att alla diabetespatienter får möjlighet till en god 

diabetesvård som innebär egenvård i form av ökad kunskap, stöd och åtgärder som förhindrar 

utveckling av sjukdomen och förhindrar komplikationer. 

 

Beskrivna resurser ur sjuksköterskeperspektiv  

 

I forskningsöversikten framkom att korrekt och individanpassad information var av betydelse 

för patienterna. De kunde då bevara förtroendet för att sjuksköterskan ledde dem i rätt riktning 

mot bättre sjukdomskontroll. Sjuksköterskorna strävade efter ett holistiskt synsätt med 

individen i centrum (Jallinoja et al., 2007; Svenningsson et al., 2011). Författarna ser behovet 
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av en öppen dialog på arbetsplatser om hur vi förhåller oss till den patientcentrerade vården. 

Med individen i centrum ställs det krav och ett mod från vårdpersonalen att våga släppa in 

patienten i vården. Enligt Eriksson (2004) innebär en professionell attityd till vårdarbetet att 

sjuksköterskan medvetet utgår från att vården grundar sig på vetenskaplig kunskap. 

Förändring hos patienten sker kontinuerligt och varje möte ses som nytt. Då sjuksköterskan är 

observant på att vården är dynamisk kan denne observera förändringar hos patienten och kan 

individanpassa vården.  

 

Vårdpersonalen behöver stöd och utbildning för att bli bättre på att lyssna till patienten samt 

att lära sig ett mer empatiskt förhållningssätt vid det hälsofrämjande mötet (Svenningsson et 

al., 2011). Författarna framhåller behovet av kontinuerlig uppdatering av kunskap. För att 

detta skall vara möjligt måste vidareutbildning stimuleras och vara förankrat hos chefer och 

styrande i landstinget. 

 

Beskrivna hinder utifrån sjuksköterskeperspektiv  

 

Eriksson (2004) menar att varje sjuksköterska har ett personligt, juridiskt, moraliskt och etiskt 

ansvar för den vård som utförs. I sjuksköterskans professionalism ingår vårdarbete som 

grundar sig på gemensamma principer. Dessa gemensamma principer består av att vårdarbetet 

skall vara väl förankrat i vetenskaplig kunskap och utföras endast av dem som har relevant 

kunskap inom det specifika vårdområdet. Sjuksköterskan har ett personligt ansvar och styrs av 

en etisk kod. Inom det egna vårdområdet skall sjuksköterskan sträva efter att utveckla sin 

kunskap och alltid sträva efter att ge patienten högklassig vård.  

 

I Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för sjuksköterskor framgår att sjuksköterskan skall 

identifiera patientens resurser, motivera till livsstilsförändring och stödja patienten och deras 

närstående för att främja hälsan (Socialstyrelsen, 2005). 

Från sjuksköterskans perspektiv beskrevs hinder i det hälsofrämjande mötet. Där framkom att 

brist på tid, motivation och kunskap hos sjuksköterskan är faktorer som hämmar det 

hälsofrämjande mötet (Jallinoja et al., 2007; Jansink et al., 2010). Enligt författarna gör dessa 

hinder att vårdpersonalens professionalism ej motsvarar Erikssons definition. Författarna 

konstaterar även att hinder i det hälsofrämjande mötet gjorde att Socialstyrelsens 

rekommendationer var svåra att uppnå. 

 

Sjuksköterskorna upplevde att patienterna hade begränsad insikt i sitt eget beteende samt att 

de saknade motivation att ändra sin livsstil. Även sjuksköterskorna saknade till viss del 

motivation själva och hade liten tilltro till patientens egen livsstilsförändring (Jansink et al., 

2010). I Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 1982:763), stadgas i 2a § att vården skall 

vara av god kvalitet och respektera patientens självbestämmande och integritet. Den skall vara 

lätt tillgänglig och genomföras i samråd med patienten. Patientens behov av kontinuitet i 

vårdkedjan skall i möjligaste mån tillgodoses.  

 

Författarnas egna erfarenheter är att råd i enkelriktad kommunikation ofta leder till ett ökat 

motstånd till förändring och därför bör det hälsofrämjande mötet ske i samråd. Vårdmötet ger 

möjligheter till ett förtroligt samtal där patienten berättar om sitt liv och levnadsvanor. Utifrån 

detta finns det förutsättning att i samråd med patienten lägga upp mål och åtgärder för att 

uppnå behandlingsresultat. På så sätt kan komplikationer förebyggas och eventuellt lidande 

minskas. 
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Vårdpersonalen upplevde tidsbristen som ett stort problem. Detta ledde till en sämre möjlighet 

att stödja patienterna i deras livsstilsarbete (Jallinoja et al., 2007; Jansink et al., 2010 ).  

 

I en rapport från Vårdanalys (2012) beskrivs att besparingskrav, ersättningsincitament och 

administrativa krav kan bidra till att förkorta besökstiden vilket kan begränsa dialogen mellan 

patient och vårdgivare. Den svenska hälso- och sjukvården brister ofta i att möta patientens 

individuella behov och värderingar. Om patienten ej görs delaktig i den egna vården kan det 

leda till sämre vårdresultat och onödiga kostnader för hälso- och sjukvården och för samhället 

i stort. Svensk hälso- och sjukvård är primärt organiserat utifrån de administrativa behoven 

snarare än utifrån patientens eller vårdgivarens behov. Vården kan göra mer för att ha en 

patientcentrerad syn. Att utgå från en helhetssyn kan kräva mer samordnade insatser av 

vårdgivaren inom och utanför vårdsektorn och möjligen en utvidgning av rollerna för viss 

vårdpersonal, såsom sjuksköterskor. Förändringar behövs i attityder hos vårdpersonal men 

även hos patienter. Vårdpersonalen behöver sätta patienten i centrum för beslut medans 

patienten uppmanas att ta en mer aktiv roll i sin egen hälso- och sjukvård.  

 

Sjuksköterskan måste skapa förtroende hos patienten för utan förtroende ingen förändring. Att 

bygga upp denna relation av förtroende är en process som tar tid. Här har styrande politiker 

och beslutsfattare en viktig punkt att diskutera och ta i beaktande. Framförallt med tanke på 

hur dagens vård är utformad med ersättning utifrån prestation vilket är likställt med många 

snabba besök. 

Slutsats 

 

Patientcentrerad vård, stöd, kunskap, kontinuitet och motivation var viktiga faktorer utifrån 

patientens perspektiv för att bättre kunna behandla sin sjukdom. När dessa resurser ej 

uppnåddes på ett optimalt sätt blev det svårare för patienten att känna delaktighet och ta 

ansvar för sjukdomen. Sjuksköterskan framhöll vikten av individanpassad vård med ett 

holistiskt synsätt. Tidsbristen sågs som ett hinder till adekvat livsstilsrådgivning. Det 

framkom även ett behov av ökad kunskap kring livsstilsåtgärder. Sjuksköterskans orealistiska 

förväntningar på patienten kunde ibland leda till en känsla av misslyckande och frustration.  

Fortsatt forskning 

 

Baserat på resultaten från forskningsöversikten framkommer det att motiverande samtal 

används för att uppnå förändringsbeteende hos patienten. Enligt Socialstyrelsen (2010) 

rekommenderas i Sverige ej motivationshöjande samtalsmetodik (MI) i det hälsofrämjande 

mötet i diabetessamtalet. Socialstyrelsen menar att det ej går att påvisa att MI-metoden 

förbättrar glukos-kontrollen (HbA1c). Vidare anses att livskvaliteten hos patienten ej går att 

bedöma. 

 

För att undersöka om Socialstyrelsens rekommendationer fortsatt är aktuella skulle det vara 

av intresse att genomföra en stor randomiserad forskningsstudie. Syftet med studien skulle 

vara att undersöka om motivationshöjande samtalsmetodik (MI) leder till ökad 

livsstilsförändring och förbättrade glukosvärden hos patienten. Då frågan inte längre är om 

vården skall arbeta hälsofrämjande utan hur detta skall göras på bästa sätt måste vården få 

fram bästa möjliga arbetsmetoder utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet.  
 

 

 

 



 

22 

Om jag vill föra en människa mot ett bestämt mål måste jag först finna honom där han är och börja just där. 

Den som inte kan det lurar sig själv när hon tror att hon kan hjälpa andra. 

 

För att hjälpa någon måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han 

förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mycket mer. 

 

Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 

beundrad av den andre i stället för att hjälpa honom. 

 

    S. Kierkegaard 
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Bilaga I 

 
Författare 

År 

Land 

År 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Kvalitet 

Typ 

 

Adolfsson, 

E.T., 

Starrin, B., 

Smide, B., & 

Wikblad, K. 

2008 

Sverige 

 

Type 2 diabetic patients´ 

experiences of two 

different educational 

approaches- A qualitative 

study 

 

Syftet var att undersöka 

diabetespatientens 

erfarenheter av deltagande i 

ett utbildningsprogram 

individuellt eller i grupp 

 

En kvalitativ studie med 

halvstrukturerade intervjuer 

 

n=28 

(0) 

Tre huvudkategorier utkristalliserades från 

intervjuerna a. relationer, b. lärande  

och c. kontroll av sjukdomen. 

a. Förhållandet i de individuella  

utbildningarna kännetecknades av  

enkelriktad kommunikation med  

sjuksköterskan som i egenskap av  

överordnade och patienten som  

underordnade. Relationen i gruppen 

kännetecknades av förtroende och  

ömsesidig kommunikation. 

b. De som hade fått individuell  

utbildning talade om lärande genom  

compliance samt att sjuksköterskan  

agerade som överordnad och gav råd  

som de förväntade att patienten skulle  

följa. 

I gruppundervisningen talades om  

delaktigt lärande där patienten och  

sjuksköterskan delade sina kunskaper och 

erfarenheter. 

c. I den individuella undervisningen fick patient 

att själv ta kontroll över sin sjukdom. 

Patienterna som gick i grupputbildning  

fick däremot insikt att diabetes är en  

allvarlig sjukdom, men den kan  

påverkas 

 

 

 

I 

K 
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Brämberg, B. 

E., Dahlborg-

Lyckhage, E., 

& Määttä, S. 

2012  

Sverige 

 

 

 

 

Lack of individualized 

perspective: A qualitative 

study of diabetes care for 

immigrants in Sweden 

Syftet var att beskriva den 

vård som diabetessköterskor 

utför samt att beskriva 

vårdbehovet hos personer 

med invandrarbakgrund och 

diabetes typ 2 

En kvalitativ, explorativ 

design användes. De kliniska  

mötena bandades och 

observationer gjordes. 

Observationerna skrevs 

omgående ner och bandet 

transkriberades. 

n=10 

(0) 

Observationerna visade att det fanns en 

obalans i det kliniska mötet mellan sjuk- 

sköterskan och patienten i förhållandet till de  

frågor som togs upp och styrde samtalet. 

Resultatet visade på att patienten spelade  

sekundär roll. När patienten tog upp 

frågor gällande det dagliga livet så möttes 

dessa utifrån ett strikt medicinskt 

perspektiv. Det individuella perspektivet 

saknades. 

 

 

II 

K 

Edwall, L.-

L., 

Danielsson, 

E., & Öhrn,  

I.B. 

2009 

Sverige 

 

The meaning of a 

consultation with the 

diabetes nurse specialist 

 

Syftet var att belysa den 

väsentliga innebörden av 

samtal mellan 

diabetessköterskorna och 

patienterna för att få en 

djupare förståelse för 

patienternas upplevelse 

 

Studien är baserad på data 

som fåtts genom berättande 

intervjuer och analyserats 

med hjälp av fenomenologisk 

hermeneutisk metod. 

 

n=20  

(0) 

 

Patienternas upplevelse av konsultationen mellan 

diabetessköterskan och patienten tolkades som 

Att patienten hade kontroll över sin  

sjukdom. Detta innebar en garanti för  

patienten att han kunde fortsätta sitt  

dagliga liv och visades i fyra teman: 

- Att känna sig styrd 

- Att känna utsatthet 

- Att känna sig bekväm 

- Att känna sig förberedd  

 

 

I 

K 

Edwall, L.-

L., 

Hellström, 

A.L., Öhrn, 

I., & 

Danielsson, 

E. 

2007 

Sverige 

 

The lived experience of the 

diabetes nurse specialist 

regular check-ups as 

narrated by patients with 

type 2 diabetes 

 

Syftet var att belysa 

patienter, med typ 2 diabetes, 

egna erfarenheter av 

regelbundna kontroller hos 

diabetessköterskan 

 

Berättande intervjuer med 

kvalitativ inriktning. I 

analysen användes en 

fenomenologisk-

hermeneutisk metod 

inspirerad av Ricoeur. 

 

n=20  

(0) 

 

Resultaten presenterades i fyra teman: 

- att känna sig bekräftad 

- att få rådgivning om sin sjukdom 

- att bli självständig 

- att känna sig hjälpt 

 

I 

K 
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Hörnsten, Å., 

Lundman, B.,   

Kihl Selstam, 

E., & 

Sandström, 

H.  

2005 

Sverige 

 

Patient satisfaction with 

diabetes care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syftet med studien var att 

redovisa personer med typ 2 

diabetes egna erfarenheter 

och reflektioner utifrån det 

kliniska mötet 

 

 

 

 

 

 

 

 

En interventionsstudie. Data 

samlades in genom intervjuer 

som transkriberades och 

analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n=44  

(0) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat visade på fem teman: 

- att komma överens om målen 

- att känna sig självständig och jämlik 

- att känna sig värdig som person 

- att känna sig uppmärksammad 

- att känna sig säker och trygg  

 

 

 

 

I 

K 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hörnsten, Å., 

Sandström, 

H., & 

Lundman, B. 

2004 

Sverige 

 

Personal understandings of 

illness among people with 

type 2 diabetes 

 

Syftet var att beskrivaden 

egna förståelsen av 

sjukdomen hos patienter  

med diabetes typ 2  

 

Berättande tematiska 

intervjuer som täcker in 

områden som utveckla, 

hantera och leva med 

diabetes. Kvalitativ 

innehållsanalys utfördes 

 

 

n=44 

(0) 

 

Utformades i 6 teman: 

Bild, innebörd, integration, utrymme och ansvar 

av sjukdomen samt framtidsutsikter. Under  

temat ansvar framkom att patienten litade på  

vården om tillräcklig information erhölls vid  

vårdmötet, att det är patientens rättighet att få 

information men vårdpersonalens ansvar att  

välja ut passande information. 

 

I 

K 

Hörnsten, Å., 

Stenlund, H., 

Lundman, B., 

& Sandström, 

H. 

2008 

Sverige 

 

Improvements in HbA1c 

remain after 5 years- a 

follow up of an educational 

intervention focusing on 

patients` personal 

understandings of type 2 

diabetes 

 

Studien syftade till att 

utvärdera om 

diabetesvårdens fokus på 

patienternas personliga 

förståelse av sin sjukdom var 

effektivare än konventionell 

diabetesvård avseende 

metabol kontroll hos 

patienter med typ 2 diabetes 

Semi-strukturerade intervjuer 

som analyserades av 

författarna och diskuterades 

med diabetessköterskorna 

 

n=102 

(15) 

De fynd som gjordes vid 5 års  

uppföljningen, gällande den metabola  

kontrollen, tyder på att gruppmöten  

för patienter med diabetes typ 2, som fokuserar 

på patienternas personliga förståelse av  

sin sjukdom är mer effektiv än den  

konventionella diabetesvården 

 

I 

RCT 

K 
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Jallinoja, P., 

Absetz, P., 

Kuronen, R., 

Nissinen, A., 

Tala, M., 

Uutela, A., & 

Patja, K. 

2007 

Finland 

 

The dilemma of patient 

responsibility for lifestyle 

change: Perceptions among 

primary care physicians  

and nurses 

 

Syftet var att undersöka 

sjuksköterskor och läkares 

uppfattning av patientens och 

de professionellas roller i 

hanteringen av 

livsstilsrelaterade sjukdomar 

och dess riksfaktorer 

 

Enkätstudie, läkare och 

sjuksköterskor i Finland 

 

n=220 

(153) 

Vårdpersonalens uppfattning av hinder för  

behandling av livsstilsrelaterade tillstånd, som  

t.ex. diabetes typ 2. Patientens ansvar i 

egenvårdsbehandling och förmåga att ta tag i 

överviktsbehandling och rökstopp, personalens  

tidspress och personalens roll och egen  

Kompetens inom livsstilsrådgivning belyses. 

Vårdpersonalen anser att diabetespatienten själv 

måste ta ansvar för livstils-relaterade beslut. Att 

informera, motivera och stödja patienten i detta  

Ingår i hälsosamtalet. Personalen upplever dock  

otillräcklig kunskap för detta samt tidsbrist 

 

I 

P 

Jansink, R., 

Braspenning,

J., 

van der 

Weijden, T., 

Elwyn, G., & 

Grol, R. 

2010 

Holland 

 

Primary care nurses 

struggle with lifestyle 

counseling in diabetes 

care: a qualitative analysis 

 

Syftet med studien var att få 

insikt i de hinder som 

sjuksköterskor mötte när de 

skulle ge livsstilsrådgivning 

till patienter med diabetes typ 

2 

 

Semi-strukturerad studie med  

djupintervjuer av 

sjuksköterskor i 

diabetesvården  

 

 

n=12 

(0) 

 

Resultatet illustrerade diabetespatientens 

förväntningar respektive upplevd nytta  

av studiecirkeln. Sjuksköterskorna uppfattade  

betydande hinder för livsstilsrådgivning i 

primärvården. Det viktigaste resultatet var att 

sjuksköterskorna upplevde en hel del hinder hos 

patienten. De upplevde att patienten hade 

begränsad kunskap om en hälsosam  

livsstil och begränsad insikt i sitt eget beteende,  

och patienterna saknade motivation att ändra 

sin livsstil. Dessutom rapporterade  

sjuksköterskorna brist på egen kompetens att  

råd giva patienten. Sjuksköterskorna uppgav  

också tidsbrist som hinder i effektiv 

livsstilsrådgivning 

 

I 

K 
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Matthews, 

S.M.,  

Peden, A.R., 

& 

Rowles, G.D. 

2009 

USA 

 

Patient-provider 

communication: 

understanding diabetes 

management among adult 

females 

 

Syftet var att förklara hur 

vuxna kvinnor hanterade sin 

diabetes. Syftet var även att 

beskriva rekommendationer 

för att förbättra följsamhet 

och möjligheter att förbättra 

kommunikation mellan 

personal och personer med 

diabetes 

 

Explorativ kvalitativ 

beskrivande metod. 

Individuella djupintervjuer 

samt deltagande i 

fokusgrupper 

 

n=5 

(0) 

Deltagarna identifierade tre huvudteman som  

påverkade följsamheten till behandlingsregimen:  

kommunikation med vårdgivare, kunskap om  

diabetes och konsekvenser av dålig glykemisk 

kontroll. För deltagarna var förstnämnda temat 

den viktigaste faktorn för följsamhet.  

Det kommunikationssätt som vårdgivaren  

använde påverkade patientens följsamhet till 

diabetesbehandling. Patienten  upplevde det  

negativt att vårdpersonalen ej lyssnade, erkände 

oro eller uppmanade till frågor. 

 

II 

K 

McDowell, 

J., McPhail, 

K., 

Halyburton, 

G., Brown, 

M.,  Lindsay, 

G. 2009 

England 

Perceptions of a service 

redesign by adults living 

with type 2 diabetes 

Syftet var att förklarar hur 

patienter med diabetes typ 2 

uppfattade en omorganisation 

av diabetesbehandling 

Explorativ kvalitativ ansats. 

Åtta fokusgrupper. Tematisk 

analys genomfördes. 

n=35 

(0) 

Fem teman identifierades: 

- Effekten av att leva med diabetes 

- Förståelse för diabetessjukdomen 

- Rutiner för organisatorisk förändring 

- Vård i ett sammanhang 

- Individuella problem 

I 

K 

Nagelkerk, 

K., Reick, K., 

& Meengs, L. 

2006 

USA 

 

Perceived barriers and 

effective strategies to 

diabetes self-management 

 

 

Syftet var att rapportera 

upplevda hinder och 

effektiva strategier för 

egenvård gällande vuxna 

med diabetes typ 2 i lantlig 

miljö 

 

Tre inspelade fokusgrupper. 

Innehållsanalys utfördes och 

giltighet stärktes genom 

oberoende ranking av 

barriärer och strategier av en 

expertpanel och av 

forskningssjuksköterska 

 

n=24 

(0) 

De vanligast rapporterade hindren var brist på  

kunskap om en specifik dietplan, bristande  

förståelse av vårdplanen, hjälplöshet och  

frustration över dålig glykemisk kontroll och  

fortsatt sjukdomsutveckling trots följsamhet.  

Effektiva identifierade strategier var att 

utveckla ett samarbete med vårdgivare, 

upprätthålla en positiv attityd som uppmanar till  

proaktivt lärande och en stödjande person som  

ger uppmuntran och främjar ansvar. Det sågs   

positivt med deltagande i grupputbildning som  

uppmuntrar frågor och diskussioner om känslor  

och rädsla. Patienterna upplevde svårigheter att  

förstå information  samt avsaknad av individuell  

planering av vården.  Som hinder till deltagande i  

grupp sågs opassande tider, för detaljerat  

innehåll och för lång besökstid. 

 

 

I 

K 
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Oftedal, B., 

Karlsen, B., 

& Bru, E. 

2010 

Norge 

Perceived support from 

healthcare practitioners 

among adults with type 2 

diabetes. 

Syftet var att beskriva 

upplevelsen av stöd som 

patienter med diabetes typ 2 

fick från hälso- och 

sjukvårdspersonal samt hur 

detta påverkade hur patienten 

hanterade sin sjukdom 

Kvalitativ studie där 

deltagarna deltog i 

fokusgrupper. Samtalen 

spelades in och 

transkriberades. 

n=19 

(2) 

Resultatet visade på fem teman angående stöd  

från hälso- och sjukvårdspersonal. 

- Ett empatiskt bemötande 

- Praktisk information 

- Medbestämmande 

- Korrekt och individanpassad information 

- Kontinuerligt gruppbaserat stöd 

II 

K 

Svenningsson

, I., Gedda, 

B., & 

Marklund,  

B. 

2011 

Sverige 

 

Experiences of the 

encounter with the diabetes 

team -A 

comparison between obese 

and normal-weight type 2 

diabetic patients 

 

Syftet var att jämföra obesa 

och normalviktiga 

diabetespatienters upplevelse 

av sin hälsosituation och 

mötet med diabetesteamet  

 

Intervjustudier med kvalitativ 

ansats. I studien intervjuades 

individer med diabetes och 

normalvikt eller fetma. 

Intervjuerna analyserades 

med kvalitativ 

innehållsanalys 

 

n=28 

(0) 

När vårdmötet genomfördes utifrån individens 

perspektiv gav det individen med diabetes typ2  

en känsla av att få stöd och känna sig säker i att 

hantera sjukdomen. När vårdmötet utfördes  

utifrån ett hälso- och sjukvårdsperspektiv 

upplevdes känslor av att sitta fast i problemen,  

skuld och skam och ett motstånd till att lösa  

problemen 

 

I 

K 

 

Svenningsson

, I., Hallberg, 

L.M., & 

Gedda, B. 

2011 

Sverige 

 

 

Health 

care professionals meeting 

with individuals with Type 

2 diabetes and obesity:-

Balancing coaching and 

caution 

 

 

Syftet var att skapa en teori 

grundad i empirisk data för 

en djupare förståelse av 

vårdpersonalens främsta 

bekymmer i vårdmötet med 

personer med diabetes och 

fetma och hur de hanterade 

dessa bekymmer 

 

 

 

Intervjustudier med kvalitativ 

ansats. Sju gruppintervjuer 

och tre individuella 

intervjuer med medlemmar i 

diabetesteam. Grounded 

Theory användes som 

analysmetod 

 

 

n=20 

(0) 

 

Huvudproblemet för vårdpersonalen var hur de  

skulle kunna ge stöd i vårdmötet och finna rätt 

problemslösningsstrategi för varje individ med  

diabetes och fetma utan att hota patientens  

integritet 

 

I 

K 

Söberg 

Finbråten, H., 

& Sverre 

Pettersen, K. 

2012 

Norge 

 

Diabetessykepleiere i 

Norge sine oppfatninger av 

pasienters “health  

literacy” 

 

Syftet var att identifiera 

diabetessköterskans 

erfarenhet av patientens 

hälsokunskap i tre nivåer: 

funktionell, interaktiv och 

kritisk. 

 

En enkät användes som 

bestod av en 5-gradig 

Lickert-skala med uttalande 

som återspeglade FHL, IHL 

och CHL. Faktor och 

tillförlitlighetsanalys utfördes 

 

n=108 

(167) 

Diabetessköterskans svar på olika frågor i  

procent. T.ex. ”Många av mina  

diabetespatienter läser inte det 

informationsmaterial som jag ger dem”  

48%.”Huvudskälet till att patienten uteblir från  

avtalad tid till mig beror på att patienten ej  

förstår innehållet i kallelsebrevet” 90%. 

”Många av mina patienter säger ifrån om de ej  

förstår informationen jag ger dem” 69%. 

 

II 

P 

Figur 2. Exempel på del av matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier utarbetad efter Willman, Stoltz & Bahtsevani 

(2006). Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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I = Hög, II = Medel, III = Låg 

Bilaga II 
Tabell 1. Bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, modifierad utifrån  SBU & SSF 

(1999) och Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 

III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och välgenomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med  få 

patienter/deltagare och/eller för många 

delstudier, vilket ger otillräcklig statistisk 

styrka. Bristfälligt antal patienter/deltagare, 

otillräckligt beskrivet eller stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial ( 

CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 

 


