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Bakgrund: Diabetes typ 2 är en sjukdom som ökar i samhället och bland de äldre. Många 

av dessa har ett behov av omvårdnadsinsatser i form av hemsjukvård. Hemsjukvården är en 

vårdform som ökar i takt med att sjukhusen får ett minskat antal vårdplatser. Detta innebär 

ett ökat krav på hemsjukvården och dess resurser. Egenvård är en central del inom 

diabetesvården och när den fungerar väl kan den minska risken för diabetesrelaterade 

komplikationer. Dock har äldre svårare att upprätthålla en god egenvårdsförmåga relaterat 

till det naturliga åldrandet och andra eventuella sjukdomar. 

 

Syfte: Syftet med studien var att belysa distriktssköterskornas erfarenheter av att främja 

egenvårdsförmågan hos äldre patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården. 

 

Metod: Data analyserades med en induktiv ansats utifrån en kvalitativ innehållsanalys.   

Datainsamlingen gjordes genom intervjuer med tio distriktssköterskor verksamma inom 

hemsjukvård. 

 

Resultat: Ur analysen framträdde temat Betydelsen av att möjliggöra för små 

diabetesrelaterade livsstilsförändringar, samt tre kategorier; Den äldres begränsningar för 

egenvård, Individanpassad egenvårdsrådgivning och Samverkan mellan olika yrkesgrupper 

med sju underkategorier.  

 

Konklusion: Studien påvisar att distriktssköterskorna har en stödjande roll i att främja 

patienternas egenvårdsförmåga. De tar hjälp av andra professioner för att förse patienterna 

med de verktyg och insatser som behövs för att på bästa sätt främja deras självständighet och 

möjlighet att utföra egenvård.  
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Background: Diabetes type 2 is a disease which is growing in the society and among elders. 

Many of these need care in the form of home healthcare. Home healthcare is a care form 

which is increasing as the hospitals have lesser hospital beds. This increases the demands of 

home healthcare and its resources. Self-care is a central part within the diabetes-care and 

when well-functioning it can reduce the risk of diabetes-related complications. Elderly 

though, have a more difficult time to maintain good self-care abilities due to the natural 

ageing and other possible diseases. 

Aim: The aim of this study was to illustrate district-nurses experiences of promoting self-

care abilities among elderly patients with diabetes type 2 in home health-care settings. 

Method: Data were analyzed with an inductive approach by a qualitative content analysis. 

The data collection was made through interviews with ten district-nurses active in home 

health-care 

Results: From the analysis appeared a theme; the importance of enabling small diabetes-

related lifestyle changes, and three categories; The elderlies limitations to self-care, 

Individualized self-care-guidance and Cooperation between different professions with seven 

subcategories.  

Conclusion: The study shows that the district-nurses have a supportive role in promoting 

patients self-care abilities.  They cooperate with other professions to provide tools and 

measures needed for promoting their independency and opportunities for self-care.   
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INLEDNING 

Globalt sett är diabetes en av de mest vanliga sjukdomarna som inte är smittsamma. 

Sjukdomen har en snabb utveckling och framfart vilket gör att den liknas vid en epidemi 

(Diabetesförbundet 2017a). Enligt World Health Organisation, WHO (2017a), har det i hela 

världen skett en kraftig ökning av diabetes. År 2014 visade mätningar att det har ökat från 

4.7% till 8.5% sedan år 1980. Socialstyrelsen (2015) rapporterar att det i Sverige finns över 

400 000 personer som insjuknat i diabetes och cirka 90 % av dessa har diabetes typ 2 (DM 

typ 2). Sveriges kommuner och landsting (2014) anger att det uppskattningsvis finns 130 

000 personer 75 år och äldre med diabetes och även i denna åldersgrupp är det 90 % som 

har DM typ 2 (a.a.). Inom denna grupp ses ett stort behov av omvårdnadsinsatser i form av 

hemsjukvård (Socialstyrelsen 2015). 

Om personer drabbas av diabetes i 60-79 årsåldern minskas livslängden med cirka 3 år. Om 

insjuknandet däremot sker i 80-årsåldern påverkas livslängden obetydligt (Sveriges 

kommuner och landsting, 2014). Genom god kosthållning, fysisk aktivitet, medicinering och 

regelbundna kontroller kan komplikationer undvikas eller fördröjas (WHO, 2017a). Äldre 

personer med DM typ 2 har svårare att upprätthålla en god egenvård. Detta är relaterat till 

att äldre ofta har en komplex sjukdomsbild där flera aspekter påverkar förmågan till 

egenvård (Song, Lee & Shim, 2010). På grund av den ökade prevalensen av diabetes finns 

ett behov av utökad kunskap inom området. För att distriktssköterskor inom hemsjukvård 

adekvat ska kunna stödja patienter till egenvård behövs kunskaper om distriktssköterskors 

arbeta med att främja egenvårdsförmågan hos äldre med diabetes.  

BAKGRUND 

Definition Äldre 

Äldre definieras som antingen “yngre-äldre” eller “äldre-äldre”. Under senare år har även 

gruppen “de allra äldsta” börjat diskuteras. “Yngre-äldre” omfattar de personerna mellan 60-

75 års ålder. “Äldre-äldre” innefattar de mellan 75-85 års ålder och därefter definieras 

gruppen “De allra äldsta” (Ernsth Bravell, 2011a). WHO har accepterat en ålder av 65 år 

som definition på en äldre person. Därför är benämningen av äldre i denna studie 65 år och 

över (WHO 2017b). I och med åldrandet sker flera naturliga förändringar i kroppen som 

påverkar olika förmågor. En förändring är att muskelmassan avtar vilket orsakar 

muskelsvaghet som i sin tur minskar orken. Trots dessa förändringar är förmågan att bygga 

upp muskelmassan kvarstående även upp i hög ålder. Uppmuntran till fysisk aktivitet hos 

äldre är därför viktig då orken och kraften kan återfås, vilket kan förbättra förmågan att klara 

vardagssysslor. En annan naturlig åldersförändring som sker i kroppen är att leder blir 

stelare. Detta hänger ofta ihop med minskad fysisk aktivitet, vilket ytterligare påvisar 

betydelsen av att främja fysisk aktivitet hos de äldre. Äldre har ofta en minska aptit och ökad 

mättnadskänsla. Därför är det viktigt att fördela måltider jämnt över dygnet. Tarmen får 

dessutom en försämrad förmåga att ta tillvara på vissa näringsämnen. Det är därför viktigt 
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att de äldre får en näringsrik kost och uppmuntras till regelbundna matvanor (Ernsth Bravell, 

2011b).  

Diabetes Mellitus typ 2  

WHO (2017a) definierar diabetes som en livslång sjukdom som uppkommer när kroppen 

inte kan producera hormonet insulin eller när kroppen inte kan tillgodogöra sig det 

kroppsegna insulinet (a.a.). Diagnosen diabetes ställs om två fastande blodsocker ligger på 

eller över 7.0 mmol/l. Om ett blodsockerprov tas och det inte är fastande är diagnostiska 

gränsen 11,1 mmol/l eller över (Diabetesförbundet 2017b). Blodsockernivån över 

referensvärdet är alltid ett hot mot hälsan. DM typ 2 kännetecknas av att kroppens förmåga 

att tillgodogöra sig insulin är nedsatt eller att det inte produceras tillräckligt med insulin. Vid 

DM typ 2 finns en kvarvarande insulinproduktion till skillnad mot Diabetes typ 1 som 

karaktäriseras av insulinbrist. Denna insulinbrist beror på att betacellerna är skadade (WHO 

2017a). Viktuppgång och inaktivitet är två stora orsaker till att personer drabbas av DM typ 

2. Fetma är en orsak till att kroppscellerna förlorar sin känslighet för insulinet och 

vävnadernas förmåga att utnyttja insulinet minskar, därför behövs en större mängd insulin 

för att försöka kompensera detta. Detta innebär att insulinresistens uppstår 

(Diabetesförbundet 2017c). Symtomen är liknande som vid Diabetes typ 1 men är ofta inte 

lika uttalade och har ett långsammare förlopp. De vanligaste symtomen kännetecknas av 

trötthet, ökad törst, dimsyn och stora urinmängder.  På grund av avsaknaden av symtom kan 

sjukdomen upptäckas flera år efter insjuknandet. Detta bidrar till att personer redan kan ha 

utvecklat komplikationer i blodkärl och nerver när DM typ 2 upptäcks (WHO 2017a).  

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2014) ökar risken att insjukna i DM typ 2 med 

stigande ålder. Riskfaktorer som minskad fysisk aktivitet och minskad muskelmassa hos 

äldre samt övervikt är också en del av de bidragande orsakerna. Hos äldre är ofta orsaken till 

DM typ 2 att kroppen bildar lägre nivåer av insulin som beror på en minskning av de 

insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. I medelåldern är det ofta insulinresistens 

som är den vanligaste riskfaktorn till DM typ 2.  Insulinresistens hos äldre har en mindre 

betydelse för insjuknandet, då även normalviktiga äldre personer också producerar mindre 

mängd insulin. Även om insulinresistens har en mindre betydelse hos äldre kan en god 

kosthållning ändå vara tillräcklig för att hålla glukosnivån på en rimlig nivå. DM typ 2 är 

också en sjukdom med hög ärftlighet (a.a.).  

Behandlingen av diabetes syftar till att sänka blodsockernivån för att skydda kroppens 

blodkärl och då minimera riskerna för komplikationer. Bra levnadsvanor och undvikande av 

tobak är en del av behandlingen. Även medicinsk behandling och täta kontroller är en del av 

behandlingen. Med stigande ålder och lång duration av diabetessjukdomen sjunker antalet 

av de insulinproducerande betacellerna i bukspottkörteln. Insulinbehandling är därför den 

behandling som ofta krävs hos äldre personer med DM typ 2 för att sänka blodsockret. För 

äldre personer kan insulinbehandling vara svårt att hantera själv och personer kan behöva 

hjälp av vårdpersonal eller anhöriga. Det är viktigt att försöka anpassa behandlingsregimerna 

utefter de resurser personerna har (Kim, Kim, Sung, Cho & Park 2012). 

Komplikationer 

Högt blodsocker under lång tid ökar risken att drabbas av komplikationer. Även hur länge 

personer haft sin diabetessjukdom påverkar risken för komplikationer. Det som påverkas i 
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kroppen är blodkärl och nerver (Sveriges kommuner och landsting 2014). Enligt WHO 

(2017a) är diabetes den största orsaken till hjärtinfarkt, stroke, njurpåverkan och ögonskador. 

År 2015 var antalet personer som dog i diabetesrelaterade orsaker beräknade till 1,6 miljoner 

personer i världen. Risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke är 2-3 gånger högre jämfört 

med de personer som inte drabbats av diabetessjukdom. På grund av sämre blodflöde till 

nerverna orsakar detta neuropati i fötterna som innebär nedsatt känsel och hög risk för 

sårutveckling och infektioner. Ögonskador beror på skador på ögats blodkärl. Detta kallas 

för retinopati och kan leda till blindhet. Diabetes är dessutom den största orsaken till att 

personer drabbas av njursvikt (a.a.). Njurfunktionen avtar naturligt med stigande ålder och 

vid 80-års åldern är njurfunktionen oftast halverad. Detta är en process som förstärks om 

personen också har DM typ 2 (Sveriges kommuner och landsting 2014). Risken att drabbas 

av hjärt- och kärlsjukdomar beror också på faktorer som rökning, kolesterolrubbningar och 

högt blodtryck. Risken att drabbas av komplikationer blir påtagligt ökad om dessa sjukdomar 

också existerar tillsammans med DM typ 2. Goda levnadsvanor är därför av stor betydelse 

för att minska risken för hjärtsjukdom och stroke (Socialstyrelsen 2017). 

Socialstyrelsen (2017) uppger att de komplikationer som kan uppstå på grund av DM typ 2 

orsakar höga kostnader för samhället. Det bidrar även till ökat lidande hos patienten och ett 

större behov av sjukvård och omsorg. Att hålla blodsocker på en bra nivå och förebygga 

övriga riskfaktorer som högt blodtryck och kolesterolrubbningar minskar riskerna att 

insjukna i diabetesrelaterade komplikationer. För äldre patienter är det viktigt att beakta att 

användning av flera läkemedel samtidigt ökar risken för biverkningar (a.a.). Kirkman et al. 

(2012) förklarar i sin studie att för äldre patienter med lång förväntad livslängd, gäller 

samma behandlingsmål som hos yngre. För de med komplexa sjukdomstillstånd och när 

livslängden beräknas vara relativ kort är det viktigt att ta ställning till vilka behandlingar 

som är till nytta för patienten. Däremot är det fortsatt viktigt att förebygga komplikationer 

som kan påverka patientens livskvalitet exempel fotsår och nedsatt syn (a.a.). 

Komplikationer har idag minskat på grund av förbättrade behandlingsregimer (Sveriges 

kommuner och landsting 2014). 

Samsjuklighet 

Kirkman et al. (2012) och Sveriges kommuner och landsting (2014) anger att det är vanligt 

att äldre har flera kroniska sjukdomar i tillägg till DM typ 2. Detta gör att situationen blir 

mer komplex särskilt vad gäller behandlingssituationen med flera läkemedel. Utöver detta 

kan äldre också ha andra geriatriska tillstånd som ytterligare påverkar livet med DM typ 2. 

De geriatriska tillstånden innefattar bland annat nedsatt fysisk aktivitet och nedsatt 

rörelseförmåga, vilket i sin tur kan påverka både blodsockernivån och egenvårdsförmågan. 

Kognitiv svikt, urininkontinens och malnutrition är också symtom som tillhör geriatriska 

tillstånd som i sin tur påverkar behandlingen och livskvaliteten vid DM typ 2. Vid diabetes 

är demenssjukdom dubbelt så vanligt jämfört med äldre som inte har diabetessjukdom. 

Patientens förmåga till egenvård kan påverkas av kognitiv svikt och orsaka svårigheter med 

medicinering. Även svårigheter att uppmärksamma tecken på hypo/hyperglykemi ökar 

(a.a.). Ökade blodsockernivåer påverkar i sin tur risken för skörhet (Oleg, Walker, Crane, 

Gray & Larson, 2016). 
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Hemsjukvård  

Hemsjukvård innebär enligt Socialstyrelsen (2008b) att medicinska insatser, rehabilitering, 

habilitering och omvårdnad utförs i hemmet. Dessa insatser utförs av legitimerad hälso-och 

sjukvårdspersonal eller av annan vårdpersonal som har delegering enligt SOSFS 1997:14. 

Hälso- och sjukvårdspersonal innebär också de som biträder en legitimerad yrkesutövare. 

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) definieras hemsjukvård “hälso- och 

sjukvård i hemmet”. Socialstyrelsen (2008b) uppger att när personer behöver långvariga 

insatser från både hälso-och sjukvård och socialtjänsten är personer berättigade till 

hemsjukvård. De åtgärder och insatser som ges till patienter ska vara välplanerad utifrån 

patientens specifika behov.  

Hemsjukvård är en vårdform som ökar i takt med den ökade andelen äldre i befolkningen. 

(Heyn, Ellington & Eide, 2017).  År 2008 uppskattas att cirka 250 000 av Sveriges invånare 

är inskrivna i kommunal hemsjukvård. Av dessa är cirka 87 % över 65 års ålder 

(Socialstyrelsen, 2008b). I samband med ett minskat antal platser inom slutenvård har 

behovet och förväntningarna på hemsjukvårdens resurser ökat. Vårdpersonal skall finnas 

tillgänglig dygnet runt, men bristen på vårdpersonal inom hemsjukvård gör att den befintliga 

personalen får en ökad arbetsbörda. Detta innebär att en sjuksköterska som arbetar på 

jourtider ibland kan behöva ansvara för upp till 400 patienter runt om i kommunen 

(Socialstyrelsen, 2008a). 

En viktig faktor inom hemsjukvård är att i den bekanta hemmiljön försöka bevara den äldres 

självständighet (Heyn, Ellington & Eide, 2017).  Genom en god och effektiv hemsjukvård 

kan risken för att behöva läggas in på sjukhus minskas bland äldre med kroniska sjukdomar. 

Det finns även en bättre möjlighet för vårdaren att motivera den äldre patienten till egenvård 

när vården ges i hemmet (Ju et al., 2017). Hemsjukvård ska erbjudas till alla invånare som 

har behov av det, oavsett ålder, kön och etnisk bakgrund. Det är dock de med hög ålder och 

komplexa vårdbehov som främst är inskrivna i hemsjukvården idag (Socialstyrelsen, 2008b). 

Distriktssköterskans roll och ansvar 

Karlsson, Morberg och Lagerström (2006) menar att distriktssköterskor inom 

hemsjukvården har ett stort ansvar. Det är distriktssköterskor som har det övergripande 

ansvaret för omvårdnaden, vilket även innebär ansvar för medicindelning, delegering av 

uppgifter till bland annat hemtjänstpersonal och dokumentation. Dessa ansvarsområden kan 

upplevas ta mycket tid från det specifika mötet med patienterna som distriktssköterskor har 

ansvar för (a.a.). Kompetensbeskrivningen för distriktssköterskor anger att 

distriktssköterskor har ett ökat ansvar inom omvårdnadsarbetet i och med sin 

specialistutbildning. De skall bland annat kunna identifiera riskfaktorer för olika 

sjukdomstillstånd och med sin ledande roll kunna delge information om egenvård och 

förebyggande insatser till både patient och annan sjukvårdspersonal (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2005). 

Enligt Öresland, Määttä, Norberg, Winther-Jörgensen och Lützén (2008) är det vanligt för 

distriktssköterskor inom hemsjukvården att de känner sig som gäster i patientens hem. De 

jämför ofta sin roll som vårdare med de som arbetar på sjukhus och upplever att det inte är 

lika tydlig hierarkisk ordning mellan vårdare och patient. Distriktssköterskor upplever att 

det i vissa fall är patienten som styr och att de behöver anpassa sig till deras vanor för att 

behålla en bra relation mellan dem (a.a.). En viktig aspekt för distriktssköterskors arbete 
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inom hemsjukvården är att utforma en individanpassad vårdplan, där patientens egen 

upplevelse av vad som ger en känsla av mening och glädje är inkluderad (Turjamaa, 

Hartikainen, Kangasniemi & Pietilä, 2015). När det gäller distriktssköterskor inom 

hemsjukvård som har ansvar för patienter med diabetessjukdom innebär det att de har ett 

ansvar att stödja dem i sin egenvård (Socialstyrelsen, 2015). Stödet skall utformas utifrån 

patientens rätt till självbestämmande och integritet. Det ska även främja en god relation 

mellan distriktssköterska och patienten, där kontinuitet ska tillgodoses (SFS 1982:763).  

Egenvård 

Egenvård definieras enligt Socialstyrelsens föreskrifter (2009:6) som hälso-och 

sjukvårdsuppgifter som patienter kan genomföra själv eller med stöd från annan person eller 

personal. Bedömningen av om en patient kan genomföra ett egenvårdsuppdrag görs av den 

som är behandlingsansvarig för patienten. Denna bedömning skall utgå från patientens 

integritet, självbestämmande samt att egenvårdsuppdraget kan göras utan att patienten 

utsätts för risker. Viktiga aspekter som ska tas i beaktande är patientens livssituation samt 

den fysiska och psykiska hälsan (a.a.). Egenvård har en viktig roll inom diabetesvården. 

Patienter behöver få förutsättningar för att kunna fatta korrekta beslut för att minska risken 

för komplikationer och främja sin egen hälsa. Exempel på egenvårdsråd inom DM typ 2 är 

bland annat fysisk aktivitet och goda matvanor. När det gäller fysisk aktivitet är det viktigt 

att den anpassas utifrån patientens livssituation. Hos äldre är det vanligt med andra 

sjukdomar eller funktionsnedsättningar som kan påverka deras förutsättningar för fysisk 

aktivitet. Här ska den rekommenderade fysiska aktiviteten anpassas utifrån patientens 

förmågor (Socialstyrelsen, 2017). 

Det finns vissa faktorer som påverkar förmågan till egenvård av DM typ 2 (Gonzalez et al., 

2007). Depression och depressiva tendenser har påvisats ha en negativ effekt gällande 

egenvård. Patienter som har tecken till depression är inte lika noga med glukoskontroller, 

kosthållning och fysisk aktivitet. Genom att hjälpa patienten med sina depressiva symtom 

kan det i sin tur ha en positiv effekt på förmågan till egenvård (a.a.). 

I en studie av Bai, Chiou och Chang (2009) berättar patienter med diabetessjukdom i 

åldersgruppen 65 år och uppåt att de upplever att hantera egenvårdsmoment kunde vara 

krävande. Moment som upplevdes svåra var att mäta blodsocker och hantera sin medicinska 

behandling. Även sträva efter de kostråd de blivit rekommenderade och utöva fysisk aktivitet 

var betungande i vardagen. Patienterna uppgav att det underlättade om distriktssköterskan 

hade förståelse för deras situation och gav tydliga individanpassade egenvårdsråd (a.a.). 

Viktigt för att patienter skulle kunna utföra en bra egenvård är också att det finns en god 

kommunikation mellan patient och distriktssköterska. Det är även viktigt att 

distriktssköterskan tar hänsyn till patientens erfarenhet, känslor och önskemål när 

egenvårdsråden utformas. Många patienter anser också att de har behov av att få upprepad 

information då det kan vara svårt att ta det till sig. De önskar även information om 

diabetessjukdomen och dess komplikationer för att få en djupare förståelse varför egenvård 

ska utföras (Wilkinson, Whitehead & Ritchie, 2014). 

Enligt Orem (2001), grundare till egenvård som omvårdnadsteori, består egenvård av tre 

delar; egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Begreppet egenvård definieras som 

de handlingar som en patient utför själv för att kunna upprätthålla eller uppnå hälsa, 

välbefinnande, liv och utveckling. En patient måste aktivt under olika perioder i livet lära 
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sig och kontinuerligt utföra egenvård efter de behov som uppstår. Handlingarna utförs på 

eget initiativ, dels för patientens egen skull men kan även vara för anhöriga. När en patients 

liv förändras genom sjukdomstillstånd eller förändrat hälsotillstånd kan det uppstå 

svårigheter att utföra egenvård. Att vårda sig själv och närstående och de handlingar som 

utförs för att upprätthålla egenvård benämns som patientens egenvårdskapacitet. Vilken 

egenvårdskapacitet en patient har beror på ålder, kön och mognadsnivå samt vilken kulturell 

eller social grupp personen tillhör. Vid sjukdom kan egenvårdskapaciteten förändras och kan 

då leda till egenvårdsbrist (Orem, 2001). 

Egenvårdsbrist innebär enligt Orem (2001) att det blir en skillnad mellan vad patienter 

behöver göra för att upprätthålla hälsa och välbefinnande jämfört med den kapacitet patienter 

har för att kunna utföra dessa handlingar. När egenvården brister har de behov av omvårdnad 

för att stärka egenvårdsförmågan för att kunna återfå och upprätthålla hälsa och 

välbefinnande. Egenvårdsbrist kan bero på bristande handlingar för att förbättra 

hälsotillståndet som i sig beror på bristande kunskap eller att patienten har bristande ork att 

kunna utföra de handlingar som krävs. En viktig del för att kunna förbättra 

egenvårdskapaciteten hos patienter med egenvårdsbrist är att patienten måste delges kunskap 

om sitt tillstånd och sjuksköterskan har därför ett ansvar i att förmedla denna kunskap. 

Patienten med egenvårdsbrist ska vara motiverad och ta emot omvårdnad för att återfå sin 

förmåga till att utföra egenvård. Relationen mellan patienten som skall genomföra egenvård 

och den ansvariga sjuksköterskan beskrivs som omvårdnadssystemet. Omvårdnadssystemet 

har som funktion att kompensera för en eventuell egenvårdsbrist, genom ett samspel mellan 

sjuksköterska och patient, där sjuksköterskan skall delge den information som är nödvändig 

för egenvården (a.a.). 

Personcentrerad vård 

Personcentrerad vård som begrepp har sitt ursprung i 60-talets psykologi och Rogers (1961), 

som förklarade betydelsen av att ha en förståelse för patienters egen upplevelse av sin 

situation, för att kunna hjälpa dem på bästa sätt. Utifrån detta utvecklade sedan Kitwood 

(1997) begreppet inom demensvård. Författaren förklarar att vårdare måste se patienter som 

mer än bara sin sjukdom, trots eventuella svårigheter att uttrycka sina behov (a.a.). Under 

2000-talet har begreppet Personcentrerad vård utifrån Kitwoods idéer utvecklats och 

implementerats inom hälso-och sjukvården (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). 

McCormack (2004) har tagit fram fyra kärnbegrepp inom personcentrerad omvårdnad; att 

vara i en relation, att vara i en social värld, att känna sig själv och att vara på en plats. Att 

vara i en relation beskriver förhållandet mellan sjuksköterskan och patienten och detta är 

betydelsefullt för att få en bra vårdrelation. För att upprätthålla en bra vårdrelation krävs att 

både patient och sjuksköterskan har god självkännedom, förmåga att reflektera och vara 

flexibla. I den sociala världen skapas en mening, att patienten lär känna sig själv och hur 

omvärlden förstås. Miljön där omvårdnaden sker ska anpassas så att den också vårdar 

patientens personlighet. Den plats där vårdrelationen skapas är viktigt och har blivit alltmer 

uppmärksammad och betydelsefull för patientens erfarenheter av omvårdnaden. Det är 

viktigt för den personcentrerade omvårdnaden att patienten lär känna sig själv. Detta är en 

grund för hur patienten värderar sitt liv och hur omvårdnaden kan skapas utifrån den rådande 

vårdrelationen. Hur patienten tidigare i livet värderat saker ligger ofta till grund för 

omvårdnadsplanen. Att veta vad som är viktigt för patienten och finna en mening ligger till 

grund för det förhållningssätt som skapas mellan patienten och sjuksköterskan (a.a.). 
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Personcentrerad vård innebär enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) att 

distriktssköterskan skall fokusera på patienten som person, inte på den sjukdom som denne 

drabbats av. Distriktssköterskan skall sträva efter att främja hälsa hos hela patienten; fysisk, 

psykiskt, socialt och existentiellt. Vården skall utformas utifrån evidens samt i samråd med 

patienten, utifrån dennes upplevelse av sin hälsa, ohälsa och behov. Patienten skall dessutom 

få den information och stöd som krävs för att själv göra goda levnadsval och utföra egenvård 

i relation till sin sjukdom eller funktionsnedsättning (a.a.).  

Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante och Hörnsten (2014) framhåller att 

specialistsköterskor ska arbeta personcentrerat istället för att enbart förmedla medicinsk 

expertis, vilket resulterar i en ökad förmåga att vara en medmänniska och vägledare till 

personer med DM typ 2. Detta bidrar till att patienten får ett ökat välbefinnande. Att förändra 

sitt arbetssätt som specialistsköterska kan vara svårt men många specialistsköterskor anser 

att det är fullt möjligt, och det kan vara en stor utmaning. Att vårda patienter med DM typ 2 

blir en annorlunda arbetsroll efter implementering av personcentrerad vård. Strategierna har 

ändrats till att lyssna mer på patienterna och diskutera svårighetsgraden av diabetes vilket 

ger bättre förutsättningar för egenvård. Personcentrerat arbete ger förutsättningar att 

diskutera och interagera med patienten istället för att bara ge information på sedvanligt sätt. 

Det ger även möjligheter att diskutera allvarligheten runt DM typ 2 samt att det bidrar till 

ökat engagemang i det dagliga livet för patienterna. Att arbeta personcentrerat visar också 

att specialistsjuksköterskorna talar mer om framtidsutsikter och existentiella frågor. Det 

innebär också att de får en ökad insikt i patientens egna perspektiv på hur sjukdomen 

påverkar deras livsvärld. Utöver detta är det viktigt att även patienten får förmedla sin 

kunskap om sin sjukdom (a.a.). 

PROBLEMFORMULERING  

DM typ 2 är en sjukdom som ökar både globalt och i Sverige. Samtidigt ses en ökad andel 

äldre personer i befolkningen. De äldre som har drabbats av DM typ 2 och har en komplex 

sjukdomsbild har svårare att upprätthålla en god egenvård. De upplever att många aspekter 

inom egenvården kan vara svåra att hantera och för att genomföra egenvården krävs en god 

relation mellan den äldre patienten och distriktssköterskan. Detta ställer högre krav på 

omvårdnaden och distriktssköterskans kompetens, då fler patienter inom hemsjukvården 

kommer ha DM typ 2. Sveriges kommuner och landsting samt Socialstyrelsen har de senaste 

åren tagit fram ett antal dokument gällande diabetesvården för de äldre. Då statistiken visar 

på en ökning av äldre patienter med diabetessjukdom behöver distriktssköterskors 

egenvårdsfrämjande arbete inom hemsjukvården belysas vilket förefaller saknas studier om.  

SYFTE 

Att belysa distriktssköterskors erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre 

patienter med DM typ 2 i hemsjukvården.   
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METOD 

I detta arbete används en induktiv ansats där datamaterialet analyserats med kvalitativ 

innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundmann (2004). Induktiv ansats innebär att 

texterna analyseras objektivt för att få en förståelse för personers upplevelser och 

erfarenheter. Induktiv ansats är lämplig när ett specifikt fenomen skall beskrivas (Graneheim 

& Lundmann, 2017). Krippendorff (2013) menar att en innehållsanalys som analysteknik 

används för att få en ökad förståelse och insikt för ett specifikt fenomen (a.a.). Kvalitativ 

innehållsanalys används vid tolkning av olika texter, som vid utskrifter från inspelade 

intervjuer. Då personers erfarenhet inom ett område ska beskrivas är kvalitativ 

innehållsanalys en metod som baseras på erfarenhetskunskap. Tolkningen av texterna bör 

göras utifrån en medvetenhet om den rådande kulturen, livsvillkoren och deras personliga 

historia. Texterna har inte en given mening utan får detta genom läsaren, och flera tolkningar 

av texterna är möjliga (Graneheim, Lindgren & Lundman, 2017). Vid en kvalitativ 

innehållsanalys ska variationer i texterna beskrivas. Det ska genom analysprocessen 

upptäckas likheter och skillnader som sedan förklaras i olika kategorier och teman utifrån 

olika abstraktions- och tolkningsnivåer. Texterna som tolkas kan både ha ett manifest och 

latent innehåll. Det manifesta innehållet är det uppenbara innehållet som framkommer i 

texten och är på en beskrivande nivå. Genom tolkning av det uppenbara innehållet på en 

lägre abstraktionsnivå framkommer en konkret beskrivning av texten som kan delas in i olika 

kategorier. I texterna finns även en innebörd som inte sägs, det som uttrycks mellan raderna 

och detta är det latenta innehållet. Genom att analysera på en högre abstraktionsnivå kan det 

ur det latenta innehållet framkomma olika teman. För att helheten inte skall gå förlorad är 

det viktigt att i analysen inte arbeta allt för textnära (Graneheim & Lundman, 2004).  

Urval 

För att få en god och varierad bild av distriktssköterskornas erfarenheter har ett strategiskt 

urval använts, även kallat ändamålsenligt urval. Detta innebär att personer valdes ut som 

hade erfarenhet och var lämpliga att medverka i studien efter det område som belysts. För 

att få ett rikt och varierat analysmaterial valdes distriktssköterskor och specialistutbildade 

sjuksköterskor inom vård av äldre som arbetat minst ett år inom hemsjukvården. Urvalet 

syftade även till att få spridning vad gäller storlek och geografisk spridning på de utvalda 

kommunerna. De som hade någon form av vidareutbildning inom diabetesvård uteslöts. För 

att få tillträde till forskningsfältet kontaktades enhetschefer från åtta olika kommuner 

muntligt och skriftligt (Bilaga 1) varav fyra enhetschefer gav sitt skriftliga tillstånd. Därefter 

vidarebefordrade enhetscheferna kontaktuppgifter till de distriktssköterskor som valde att 

medverka i studien. Distriktssköterskorna fick skriftlig information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt via e-post (Bilaga 2). Det skriftliga samtycket skrevs på innan intervjun 

påbörjades. Tid och plats bestämdes av deltagarna och förmedlades via e-post.  

Totalt deltog tio sjuksköterskor från två mindre kommuner och två större kommuner inom 

Västra Götalandsregionen. Åtta av dessa hade specialistkompetens som distriktssköterska 

och två inom vård av äldre. Samtliga deltagare var kvinnor och de har varit verksamma inom 

sina specialistområden mellan 3-39 år. I denna studie kommer alla deltagare benämnas som 

distriktssköterskor.  
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Datainsamling 

Som datainsamlingsmetod har kvalitativa intervjuer beskriven av Kvale och Brinkmann 

(2017) använts. Denna metod är lämplig då det ger en förståelse och beskrivning av 

upplevelser inom ett valt område. En intervjuguide med halvstrukturerade frågor togs fram 

(Bilaga 3). Denna innefattade fem öppna frågor för att få breda och innehållsrika svar. Det 

utformades även fem följdfrågor som användes för att få utförligare svar utifrån studiens 

syfte. Innan intervjuerna, genomfördes en pilotintervju. Detta för att uppleva känslan av att 

vara intervjuare, kontrollera att intervjuguiden gav lämpliga svar utifrån syfte samt att 

kontrollera den tekniska utrustningen. Pilotintervjun användes inte i resultatet. Intervjuerna 

genomfördes i en lugn och avskild plats på distriktssköterskornas arbetsplats. Intervjuerna 

pågick cirka 30 minuter och deltagarna valde tid och plats som passade dem. De tio 

intervjuerna genomfördes jämt fördelat mellan författarna. Före intervjun startades gjordes 

en kort presentation av studien och dess syfte, samt information gavs hur inspelningen går 

till. Det gavs också möjligheter för deltagaren att ställa frågor. Efter avslutad intervju 

reflekterade författarna över vad som framkommit och detta noterades med anteckningar 

som användes vid analysprocessen. Intervjuerna spelades in med hjälp av ljudfil på en 

mobiltelefon. Denna ljudfil överfördes till Google Drive. Varje intervju kodades med ett 

nummer mot en kodlista och förvarades säkert för att inga utomstående skulle få tillgång till 

materialet. Ljudfilen transkriberades inom ett dygn efter genomförd intervju av den person 

som genomfört intervjun. Detta för att inte mista relevant information. Genom att lyssna och 

skriva ut samtidigt framkom detaljer och nyanser ur samtalet som var viktiga för 

analysprocessen.  

Analys 

Datamaterialet analyserades med kvalitativ innehållsanalys, beskriven av Graneheim och 

Lundman (2004). Datamaterialet lästes först enskilt i flera omgångar. Detta för att få en 

förståelse för helheten. Därefter identifierades gemensamt meningar som svarade mot syftet, 

så kallade meningsenheter, i varje enskild intervjutext. Då meningsenheterna utgjordes av 

ett helt stycke kondenserades de. Kondensering innebar att texten kortades ner, för att bli 

mer lätthanterlig att tolka och förstå, utan att förlora sitt huvudbudskap. Analysprocessen 

fortsatte genom att varje kondenserad text abstraherades och lyftes till en högre logisk nivå 

och bildade en kod. Detta gjorde att datamaterialet kunde ses på nya och olika sätt. Koderna 

bearbetades gemensamt genom att gå fram och tillbaka i analysprocessen.  De koder som 

bildades förlorade då inte innehållet från ursprungstexten. När koderna var väl bearbetade 

jämfördes de gemensamt utifrån likheter och skillnader. De koder som hade liknande 

innehåll bildade tillfälliga underkategorier. Dessa underkategorier sammanställdes sedan 

utifrån sitt innehåll under tillfälliga huvudkategorier. Processen att bilda underkategorier och 

huvudkategorier var flytande och koder flyttades mellan olika underkategorier under 

analysprocessen. Det framträdde sedan tre huvudkategorier med sju underkategorier, varav 

ett tema framträdde som beskriver det latenta innehållet. Vid utformningen av kategorier var 

det viktigt att innehållet i varje enskild kategori var specifikt och inte kunde överföras till en 

annan kategori. Relevant datamaterial har inte uteslutits.  
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Etiska överväganden 

Denna studie har följt forskningsetiska principer utifrån Vetenskapsrådet (2017). Dessa 

riktlinjer innefattar etiska principer för att skydda de informanter som har medverkat i 

studien. De fyra etiska principerna är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Före studien påbörjades informerades 

enhetschefer och berörda personer både muntligt och skriftligt om studiens syfte samt att det 

är en intervjustudie. Informationen var kortfattad och lättförståelig för att de tillfrågade 

skulle kunna besluta om de ville medverka i studien. Informationen innehöll även 

kontaktuppgifter och vem som var ansvarig för studien.  Enligt lagen om etikprövning (SFS 

2003:460) får bara forskning utföras om informanter lämnat samtycke till att medverka. 

Samtycket innebär att informanternas medverkan är frivilligt och personerna kan när som 

helst avbryta sitt deltagande. Samtycket begärdes in skriftligt. Enligt konfidentialitets- och 

nyttjandekravet skyddades informanternas identitet och de svar som lämnats skyddades från 

obehöriga. Detta gjordes genom att avkoda identiteterna och alla svar behandlades så att inga 

obehöriga kunde få tillgång till det. De inspelade intervjuerna förvarades på mobiltelefon 

och dator, båda med lösenordskyddat lås. Efter avslutat examensarbete kommer det 

inspelade intervjuerna raderas. Eftersom studien genomfördes inom ramen för avancerad 

högskoleutbildning behövdes inget etiskt godkännande enligt lagen om etikprövning (SFS 

2003:460).  
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RESULTAT 

Analysen av datamaterialet resulterade i ett övergripande tema med tre kategorier och sju 

underkategorier vilka presenteras i tabell 1. I följande arbete presenteras dessa tillsammans 

med sammanfattningar och citat.  

 

Tabell 1. Presentation av tema, kategorier och underkategorier baserat på 

distriktssköterskors utsagor. 

 

Att möjliggöra för små diabetesrelaterade livsstilsförändringar 
 

Temat beskriver distriktssköterskors erfarenheter av att egenvårdsfrämjande arbete innebär 

att med små medel stödja patienten till genomföra mindre livsstilsförändringar som i längden 

var hållbara för patienten. Detta för att upprätthålla en god livskvalitet samt att bibehålla de 

friska funktionerna. Dessa möjliggjordes genom olika stödjande insatser som beskrivs i 

följande resultat.   

 

Tema Kategorier Underkategorier 
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Den äldres begränsningar för 

egenvård 

 

 

Försämrade fysiska 

färdigheter 

 

 

Begränsningar i följsamhet 

 

 

 

 

Individanpassad 

egenvårdsrådgivning 

 

Uppmuntra till kost och 

motionsförändringar 

 

 

Att förmedla kunskap 

 

 

Känslor av otillräcklighet 

 

 

 

Samverkan mellan olika 

yrkesgrupper 

 

 

Behov av samarbete med 

rehabpersonal 

 

 

Hemvårdspersonalens stöd 

till egenvård 
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Den äldres begränsningar för egenvård 

Denna kategori handlar om distriktssköterskors upplevelser av hinder hos äldre. Detta 

innefattar försämrade fysiska färdigheter och begränsningar i följsamhet.  

 

Försämrade fysiska färdigheter 

 

Distriktssköterskorna upplevde att egenvård innebar att stödja de färdigheter patienten 

fortfarande klarade av och låta dem vara så självständiga som möjligt. För vissa patienter, 

som exempelvis skulle påbörja insulinbehandling, fanns ett behov av initialt stöd och 

noggrann upplärning av de olika momenten med mål att till slut klara det självständigt. För 

vissa patienter kunde distriktssköterskan successivt avsluta stödet, medan andra fanns ett 

behov av fortsatt delvist stöd. De äldres begränsningar för egenvård kunde enligt 

distriktssköterskorna bero på åldersrelaterade funktionsnedsättningar, såsom stelhet och 

smärta i fingrar, nedsatt syn samt nedsatt finmotorik. Detta gav framförallt svårigheter i 

förmågan att hantera insulinpennan, kontrollera blodsockret eller insulingivning. Det kunde 

även påverka förmågan att sköta sin tablettbehandling. Distriktssköterskorna upplevde att 

egenvårdsförmågan kunde främjas genom att hjälpa patienten med en insats, i detta fall 

hjälpa med fotvård, då han hade nedsatt syn, för att undvika uppkomst av fotsår. Detta 

resulterade i att patienten sedan kunde utföra andra egenvårdsinsatser självständigt, såsom 

regelbundna promenader.   För att främja egenvårdsförmågan, upplevde distriktssköterskor 

att det var viktigt att låta patienten göra de moment de fortfarande kunde hantera. Exempel 

på detta kunde vara om patienten kunde dra upp sin insulindos, men hade svårt att 

administrera, behövde distriktssköterskan eller hemvårdspersonal endast hjälpa till med det 

momentet.  

 

Det händer ju också att vi har gått in och dragit upp hur många enheter dom ska ha. 

Sen har de velat ge sig själva, och sköta detta men... att de har så dålig syn till exempel 

eller så, så att vi får hjälpa dom, och det är också egenvård… 

 

I vissa fall kunde det endast innebära kontroll av att momenten utfördes korrekt, om 

patienten började få successivt sviktande fysiska funktioner. En distriktssköterska uppgav 

att hon lät patienten skriva upp sina blodsockervärden samt hur mycket insulin hon tog varje 

dag. Sedan kontrollerade hon detta en gång i veckan vid hembesöken. Utifrån de värden som 

patienten hade skrivit upp kunde distriktssköterskan vid behov ge råd kring hanteringen av 

insulinet. Vissa patienter som tidigare skött sin insulinbehandling kunde ha svårt att 

överlämna ansvaret till distriktssköterskan. Det var viktigt att inte överta ansvaret för ett 

moment för hastigt då distriktssköterskorna upplevde att det kunde vara nedvärderande för 

patienten. I dessa fall innebar det att successivt få överlåtandet av de moment som patienten 

inte längre klarade av. 

Begränsningar i följsamhet  

Distriktssköterskorna upplevde att främja egenvården var speciellt svår vid samtidig 

demenssjukdom. Detta kunde leda till att patienterna glömde av vissa måltider under dagen, 

som då kunde försvåra följsamheten i insulinbehandling. Många patienter var inte medvetna 
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om sitt sviktande minne och det var svårt för distriktssköterskorna att få tillåtelse att ta över 

ansvaret för insulinbehandlingen. Patienten bodde även fortfarande i sina egna hem, ofta 

ensamma, vilket gjorde att det blev svårt att få en fullständig överblick i patientens 

egenvårdsförmåga. 

 

Eh, och när man kanske börjar bli lite dement åh... och det inte funkar det här med 

maten och så, man kan ge sig insulin och glömmer sedan av att äta har jag varit med 

om... eh och just det! och få överlåtandet och det är ju inte alla som ser vart det är på 

väg 

 

Vissa patienter hade enligt distriktssköterskorna inga direkta svårigheter att hantera de 

medicinska momenten. De hade istället nedsatt motivation eller ork att främja god 

kosthållning eller fysisk aktivitet. En distriktssköterska förklarade att hon informerade sin 

patient att han skulle må mycket bättre om han bara ändrade sina kostvanor. Ytterligare en 

svårighet som framkom var när patienter hade bristande compliance. Ett exempel var att 

patienten inte förstod vikten av att använda ortopedtekniska behandlingsskor och gå på 

regelbunden fotvård för att minska risken för fotsår.  

det är ju svårare då med compliance, att de inte vill ha sina sandaler eller sina andra 

skor för att de “är ju så fula”... och ibland tycker de ju också att de är jobbiga… och 

de är ju egentligen inte tunga... om du väger dem... men de ser ju så stora ut, det är 

ju den biten menar jag, aa, de känner att de fastnar lite där ibland och detta… 

Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att uppmuntra patienterna till att göra små 

förändringar och påminna dem om varför egenvården är viktig. En distriktssköterska 

förklarade att det var viktigt att ge individanpassad information för att få patienten att komma 

till insikt i betydelsen av egenvård av sina fötter.  

Individanpassad egenvårdsrådgivning 

Denna kategori handlar om distriktssköterskors upplevelser att det i möten med patienterna 

är viktigt att ge råd utifrån patientens specifika behov. Detta innefattar att uppmuntra till kost 

och motionsförändringar och förmedla kunskap men samtidigt finns känslor av 

otillräcklighet beträffande egenvårdsrådgivningen.  

Uppmuntra till kost- och motionsförändringar 

När det gäller kostvanor för den äldre patienten med diabetes, upplevde distriktssköterskorna 

att det inte var lika viktigt vad patienten åt. Det var istället viktigare att uppmuntra patienten 

till att äta lagad mat. De upplevde att många äldre inte hade ork att själva laga mat, utan tog 

då istället kaffebröd eller smörgås. För att främja goda matvanor uppmuntrade 

distriktssköterskorna patienterna att beställa mat från kommunens kök eller gå till dagvården 

och äta mat där. 

 

Distriktssköterskorna uppmanade patienten att minska intaget av söta livsmedel och öka 

andelen grönsaker. Men om patienten hade dålig aptit var det viktigare att de åt något de 

tyckte mycket om, än att de inte åt någonting alls. De upplevde att det var viktigt att 
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framförallt främja en näringsrik kost, då många äldre hade risk för undernäring. För att 

patienten skulle ta till sig uppmaningarna om den goda kostens betydelse upplevde 

distriktssköterskorna att de inte kunde vara för påtvingande. Det gav bättre resultat om de 

gav råd och förslag på hur den lagade kostens betydelse kunde främja deras välbefinnande. 

“Många vill ju äta mycket... kaffebröd… och sånt... och kanske inte så mycket lagad mat, 

men det... man får ju försöka jämka, om jag säger så... det går ju inte heller att vara för hård”. 

 

Utöver främjandet av en god kosthållning, upplevde distriktssköterskorna att det var av stor 

betydelse att de äldre med diabetes hade regelbundna matvanor. Många distriktssköterskor 

upplevde att de äldre med diabetes åt för sällan i kombination med att de åt för lite. Detta 

komplicerade framförallt för de patienter med blodsockermätning och insulinbehandling. 

Distriktssköterskorna upplevde att en stor uppgift var att samtala med patienterna om varför 

regelbundna matvanor var nödvändigt och strävade efter att de skulle få in en bra rutin. “Det 

är ju framförallt rutinen liksom, så att man får en balans i rutinen i dom här måltiderna och 

så att dom äter mellanmål regelbundet, ja tiden är viktigt.” 

 

För de patienter som distriktssköterskorna upplevde hade svårt att själva upprätthålla goda 

kostrutiner kunde de få hjälp av undersköterskor inom hemtjänsten, som kom hem till 

patienten och hjälpte dem att värma mat på regelbundna tider. De kunde även uppmuntras 

till att gå till dagvården, som också ledde till att de får en bra rutin. Distriktssköterskorna 

upplevde att det var viktigt att arbeta långsiktigt. Att förbättra en patients matvanor var enligt 

dem inte alltid lätt. Det var då bättre att successivt försöka informera patienten om betydelsen 

av regelbundna matvanor.  De beskrev att det var bättre att försöka uppnå ett mål under en 

längre tid, än att inte göra någonting alls. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att individanpassad egenvårdsrådgivning gällande den 

fysiska aktivitetens betydelse för egenvårdsförmågan var en lika viktig del. I samtalet var 

det viktigt att få dem övertygade om vilken positiv effekt fysisk aktivitet har för 

välbefinnandet och sjukdomsbilden. Många distriktssköterskor uppmuntrade de äldre till att 

gå, antingen utomhus eller inomhus, beroende på patientens förmåga.  

 

Jag stöttar dem ju mycket i att de ska gå... att vi går med dem... om de bor i 

trygghetsboendet, så kanske de tycker att det, eh, är lite si och så men, det försöker 

jag ju vara tuff med 

 

Vissa rekommenderades av distriktssköterskan att även delta i kommunens äldregymnastik 

via dagvården, vilken kan genomföras både sittande och stående. Ett återkommande 

arbetsmoment för distriktssköterskorna var att hela tiden motivera och uppmuntra patienten 

till att fortsätta vara aktiv, trots eventuella begränsningar, då det har en positiv effekt på 

egenvårdsförmågan. 

Förmedla kunskap 

Distriktssköterskorna ansåg att det var viktigt att anpassa egenvårdsråden utifrån patientens 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Råden kunde både handla om läkemedelshantering, kost 

och motion samt hur blodsockervärden kan tolkas och hanteras. Vissa patienter kunde ha 
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svårt att ta in information som gavs. I dessa fall var det viktigt med upprepad information, 

som tillslut bidrog till att patienten fick förståelse för sjukdomen. 

Jag har haft en diskussion med henne flera gånger om att, hon kunde ibland ligga 

högt på morgonen. “Men jag har ju inte ätit nåt sen klockan 5 igår kväll”, aa... och 

då, hur kan jag då ligga så högt”? också försöker jag förklara det här då som kan 

hända över natten att… de är för att du ätit för lite och för tidigt på kvällen... och… 

och innan hon testade det, jag tror det gick ett halvår som jag... eh... liksom pratade 

om det här. Nu har hon kommit underfund med att det stämmer, nu ser hon, nu har 

hon testat själv då, men det är ju att våga vänta liksom... det är mycket så... våga 

vänta. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att patienten förstod sin sjukdom och hur 

den kunde påverkas av olika förändringar som patienten själv kunde genomföra. Ett exempel 

på detta var att patienten själv fick jämföra blodsockervärden före och efter olika måltider 

eller efter fysisk aktivitet. Det var viktigt för distriktssköterskan att förmedla något påvisbart 

för patienten. På så sätt blev det inte för abstrakt för patienten och det var lättare att 

uppmuntra till god egenvård. Det upplevdes ofta vara ett framgångsrikt tillvägagångssätt. 

 

Distriktssköterskorna förklarade att hos många patienter fanns en förutfattad mening av 

sjukdomen. Det fanns exempelvis en oro att de kommer bli amputerade och en rädsla för att 

behöva börja med insulin. Här upplevde distriktssköterskorna att de hade en viktig roll i att 

utforma informationen utifrån patientens funderingar. För den patienten som var rädd för att 

bli amputerad var det viktigt att informera om god fotvård för att förebygga dessa 

komplikationer. Distriktssköterskorna uppgav att trots att en äldre patient kunde ha en 

förutfattad bild av sjukdomen, kunde de ändå lära sig mycket nytt om de fick 

individanpassad information. 

Känslor av otillräcklighet 

Distriktssköterskorna upplevde att de inte alltid hade tillräckligt kunskap inom vissa 

områden för att kunna ge adekvat egenvårdsinformation till patienten. Det gällde bland annat 

information om nya diabeteshjälpmedel. De upplevde att de som förskrivit ett nytt 

hjälpmedel antog att distriktssköterskorna hade kunskap om hur det skulle fungera, vilket de 

ofta inte hade. Det var också en svårighet att hålla sig uppdaterad inom diabetesvården, då 

det hela tiden upplevdes utvecklas nya hjälpmedel och läkemedel. Distriktssköterskorna 

upplevde även att de i vissa fall hade bristande kunskap kring hur de kan ge egenvårdsråd i 

samband med diabetessår. De kunde även uppleva att de inte hade tillräckligt med tid eller 

resurser att fördjupa sig i nya rön gällande diabetesvården. Några av distriktssköterskorna 

valde att skaffa sig ny kunskap via internet medan många andra upplevde att de saknade 

utbildningsdagar. 

 

Vissa distriktssköterskor upplevde istället att de hade viss kunskap kring diabetesvård och 

egenvårdsråd, men att det fanns allt för lite tid hos patienten.  

 

Ja man känner ju själv att som distriktssköterska är det ju roligt att hinna med och 

träffa sina vårdtagare, och det mår ju dom bra av också, och man känner själv att man 
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får ... mer kontroll så man vinner ju på det i längden. Sen den där tiden man, jag tror 

det skulle vara bra. Att man fick lite mer tid för patientkontakt också. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att de inte hade tid att sätta sig i lugn och ro hemma hos 

patienterna och samtala med dem om egenvårdsråd. Det var ofta en omvårdnadsåtgärd som 

fick delegeras till annan vårdpersonal, exempelvis undersköterskorna inom hemtjänsten. En 

uppfattning hos distriktssköterskorna var att om de hade mer tid hos patienterna skulle detta 

vara främjande och att patientens välbefinnande skulle gynnas på lång sikt. 

Samverkan mellan olika yrkesgrupper 

 

Denna kategori handlar om distriktssköterskors upplevelser av betydelsen av teamarbete 

mellan distriktssköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter vilket 

baseras på distriktssköterskans bedömning av patientens egenvårdsbehov. Detta innefattar 

behov av samarbete med rehabpersonal samt hemvårdspersonalens stöd till egenvård.  

Behov av samarbete med rehabpersonal 

Att den äldre patienten ska kunna bibehålla sina funktioner var en viktig del av 

distriktssköterskans roll för att främja egenvårdsförmågan. Distriktssköterskorna påtalade 

att fysisk aktivitet var en viktig del i detta, särskilt för de med diabetes då detta ingår som en 

viktig del i behandlingen av sjukdomen. När distriktssköterskorna identifierade behov av 

fysisk aktivitet blev ofta fysioterapeut och arbetsterapeut involverade. Fysioterapeutens roll 

var att utforma ett individuellt träningsprogram medan arbetsterapeuten kunde identifiera 

behov av hjälpmedel för att patienten skulle kunna utföra den individanpassade träningen. 

För att främja egenvårdsförmågan ingår även bra kosthållning och intag av medicinering. 

När distriktssköterskor såg att patienten hade svårigheter att komma ihåg att äta eller att ta 

sina mediciner på bestämda tider, kunde arbetsterapeuten ta fram bra hjälpmedel som 

underlättade detta. Hjälpmedel kunde på så sätt främja att patienten fortsatte klara av flera 

egenvårdsåtgärder självständigt.  
 

I en kommun fanns det inget nära tvärprofessionellt samarbete mellan distriktssköterskan, 

arbetsterapeuten och fysioterapeut. Distriktssköterskan saknade regelbundna team-möten 

där de gemensamt kunde diskutera vissa patienter och komma överens om en gemensam 

vårdplan. Hon upplevde att det försvårade egenvårdsinsatserna för att distriktssköterskan 

behövde ringa många samtal för att få kontakt med rehabpersonalen och dessa hade i sin tur 

sämre kännedom om patienten. “asså de [fysioterapeut och arbetsterapeut] känner ju inte de 

här patienterna, och då ringer jag och nu är det ju kalle och… nu är det så... asså, de har ju 

aldrig träffat honom…”. Detta bidrog ofta till att det blev en fördröjning från att ett behov 

förelåg till att insatser kunde genomföras.  

Hemvårdspersonalens stöd till egenvård 

Då distriktssköterskorna inte träffar patienten dagligen, överläts vissa egenvårdsfrämjande 

insatser till undersköterskorna inom hemvården. Distriktssköterskorna upplevde att 

undersköterskorna hade en stor uppgift att stödja patienten till att egenvårdsinsatserna blev 

utförda. Ett exempel på detta var att en distriktssköterska identifierade ett behov av fysisk 



17 

 

 

aktivitet i form av dagliga promenader hos en patient som inte klarade detta helt 

självständigt. Då kunde insatsen överlåtas till hemvården så att de kunde stödja patienten i 

sina promenader. De kunde även utföra de träningsprogram som fysioterapeuten utformat. 

 

Dock upplevde en distriktssköterska att det i vissa fall kunde vara svårt att få vissa insatser 

beviljade av biståndshandläggare. Distriktssköterskan upplevde att biståndshandläggaren 

endast lyssnade på vad patienten ville, trots att patienten inte alltid var kognitivt adekvat. I 

en annan kommun hade distriktssköterskorna inga regelbundna team-möten med 

undersköterskorna. Distriktssköterskan upplevde att detta försvårade egenvården för 

patienten, då personalen inte hade en gemensam plan för patienten. Distriktssköterskan 

önskade att hon och undersköterskorna kunde träffas en gång per vecka för att gemensamt 

upprätta en vårdplan. 

 

Asså vi har ju inga, asså det är ju jättekonstigt, inga planeringar ihop över huvud 

taget, inte ens med undersköterskorna, i den här kommunen. Så vi får ju aldrig sitta 

ner och diskutera, hur ska vi lägga upp planen för Kalle och hans diabetes. 

 

Distriktssköterskorna upplevde att det var viktigt att undersköterskorna hade rätt kunskap 

och kompetens inom diabetesvård. Det var även viktigt med repetitionsutbildning för att 

hålla kunskapen uppdaterad. “... nu har vi speciella utbildningssköterskor som håller i 

utbildningarna liksom. Så dom går ju igenom grunderna men det behöver ju följas upp 

liksom för att det eh... det gäller ju att de förstått hur det fungerar liksom”. Det gav 

distriktssköterskorna en känsla av trygghet om de visste att undersköterskorna kunde hantera 

olika situationer och ge bra råd till patienterna. Genom att handleda undersköterskor och 

informera dem om olika egenvårdsinsatser, så som bra kosthållning, fysisk aktivitet och 

kontrollera fotstatus, uppmanade distriktssköterskorna undersköterskorna att uppmuntra 

patienterna till att utföra dessa egenvårdsinsatser. Den egenvårdsinsats som 

undersköterskorna hade störst roll i att uppmuntra till var att få patienten till att vara aktiv 

genom framförallt promenader. 

Resultatsammanfattning 

Resultatet visar att distriktssköterskor skapar förutsättningar för att möjliggöra för patientens 

egenvårdsförmåga. De gör detta genom att stödja det friska hos patienten och uppmuntra 

dem till att göra små förändringar som på sikt kan främja hälsan. Det var viktigt att inte se 

enbart det sjuka utan lyfta deras kvarvarande egenvårdsförmågor. Det var även viktigt att 

kunskap förmedlades till patienterna för att de själva skulle ha möjlighet till, och ha 

förståelse för behovet av egenvårdsinsatser. Dock upplevde distriktssköterskorna att de inte 

alltid hade tillräckligt med resurser för att förse patienterna med rätt egenvårdsråd. Att arbeta 

med andra professioner var en stor och viktig del av distriktssköterskornas arbete. Genom 

att samarbeta med fysioterapeut, arbetsterapeut och undersköterskor kunde de uppmuntra 

patienterna till fysisk aktivitet samt goda matvanor. Då distriktssköterskorna inte alltid hade 

tid eller möjlighet att själva träffa patienterna fick insatser överlåtas till undersköterskor. Det 

var då viktigt att undersköterskorna hade bra kompetens inom diabetesvård.  
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DISKUSSION 

Metoddiskussion 

Syftet med studien var att belysa distriktssköterskans erfarenhet att främja 

egenvårdsförmåga hos äldre patienter med DM typ 2 i hemsjukvården. Utifrån att besvara 

forskningsfrågan valdes en induktiv ansats och materialet analyserades med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys beskriven av Graneheim och Lundman (2004). Denna metod 

valdes då författarna sökte distriktssköterskors upplevda erfarenheter. Som 

datainsamlingsmetod användes kvalitativa forskningsintervjuer med semistrukturerade 

frågor. Detta för att få berättelser av distriktssköterskors erfarenheter. När trovärdigheten i 

detta arbete diskuteras kommer begreppen giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

användas, utifrån Lundman och Graneheim (2004). 

 

Valet av metod ansågs ge ett brett och tydligt svar utifrån syftet. I studien deltog tio 

informanter med variation på yrkesverksamma år mellan 3-39 år. Denna breda variation 

ökade möjligheten att få ett brett perspektiv av olika erfarenheter. Antalet informanter ansågs 

var tillräckligt då intervjuerna gav uttömmande berättelser och beskrev liknande 

erfarenheter. Initialt skulle enbart distriktssköterskor intervjuas, men då det var svårt att få 

tillräckligt många distriktssköterskor intervjuades även två sjuksköterskor med 

specialistutbildning vård av äldre. Detta ansågs ändå ge en rik och varierad bild och anses 

inte påverka studiens giltighet, då alla ansågs ha tillräcklig kompetens inom området. 

Graneheim och Lundman (2004) menar att giltighet i en studie stärks om deltagarna bedöms 

ha tillräckliga erfarenheter inom det område som skall studeras. Giltighet innebär att en 

studies resultat lyfter fram det som är avsett att belysas utifrån det valda syftet (a.a.). 

Informanterna kom från fyra olika kommuner i Västra Götalandsregionen som gav en 

varierad bild av deras erfarenheter, då deras rutiner och arbetssätt skiljdes åt. En svaghet i 

studiens resultat kan ses i att det inga informanter från små kommuner deltog, vilket innebär 

att ingen jämförelse kunde göras mellan hur små och stora kommuner arbetar. Ytterligare en 

svaghet kan vara att det endast deltog kvinnor i studien. Om manliga deltagare hade funnits 

skulle det kunnat spegla ytterligare olika variationer i resultatet som kan varit betydelsefullt. 

Giltigheten i en kvalitativ innehållsanalys påverkas inte av antalet informanter, utan av den 

typ av datamaterial som insamlas under datainsamlingen. Ett brett datamaterial från en bred 

variation av informanter är viktigt för överförbarheten av studien (Graneheim, Lindgren & 

Lundman, 2017).  En alternativ datainsamlingsmetod var att genomföra gruppintervjuer, 

som också hade kunnat svara på studiens syfte. Denna metod användes inte då det hade varit 

svårt att få tillräckligt antal distriktssköterskor att samlas på en och samma plats samtidigt.  

 

En pilotintervju genomfördes för att kontrollera ljudkvaliteten på ljudfilen och för att få en 

känsla av att intervjua. Den distriktssköterska som deltog i pilotintervjun arbetade inom 

primärvården och därför inkluderades inte detta som datamaterial. De två första intervjuerna 

genomfördes gemensamt. Detta för att författarna fortfarande upplevde sig vara oerfarna och 

för att kunna stödja varandra under intervjun. Resterande åtta intervjuer genomfördes enskilt, 

jämt fördelat mellan författarna, dels på grund av tidsaspekten och dels på grund av 

geografiska avstånd. Miljön där intervjuerna hölls hade deltagarna själva valt. Det var viktigt 

med en avslappnande miljö, där deltagarna kunde prata i lugn och ro utan störande moment. 

Inför varje intervju presenterade sig författarna för deltagarna och berättade om syftet med 

studien och hur inspelningen gick till. Det hämtades även in information om deltagarna, hur 
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länge de hade varit distriktssköterskor och sjuksköterskor. Genom att samtala före intervjun 

så skapades en bra relation mellan författare och deltagare. Under intervjuerna ställdes fem 

öppna frågor för att låta deltagaren berätta fritt om sina erfarenheter. I intervjuguiden som 

framställts innan intervjuerna påbörjades, hade ett antal följdfrågor planerats för att få 

djupare och mer uttömmande svar. Under tiden då intervjuerna genomfördes upplevde 

författarna att följdfrågorna som planerats inte alltid var relevanta att ställa utifrån de svar 

deltagarna gav. I vissa fall fick följdfrågorna istället utformas utifrån deltagarnas berättelser. 

Under två intervjuer kom det in andra personer i rummet men deltagarna verkade inte bli 

störda utan fortsatte berätta utan avbrott och detta har inte påverkat negativt. Intervjuerna 

spelades in på ljudfil via författarnas personliga mobiltelefoner. Dessa ljudfiler sparades 

sedan även på Google Drive för att försäkra att inga ljudfiler skulle försvinna. Alla ljudfiler 

var av god kvalitet vilket underlättade transkriberingen och bidrog till att materialet blev 

tillförlitligt inför analysprocessen. Transkriberingen utfördes snarast efter genomförd 

intervju av den författare som genomfört intervjun. Detta för att inte gå miste om 

nyanseringar och få en bättre förståelse för innehållet.   

 

Inför analysprocessen har författarnas förförståelse diskuterats med varandra samt 

handledare. Graneheim och Lundman (2004) menar att det är viktigt att vara medveten om 

sin egen förförståelse, då det kan påverka hur datamaterialet tolkas och på så sätt påverka 

analysens tillförlitlighet. Förförståelsen har därför beaktats under hela analysprocessen. Hela 

analysprocessen har genomförts gemensamt av författarna för att kunna diskutera likheter 

och skillnader i datamaterialet. Detta ökar tillförlitligheten i studiens resultat (a.a.). Under 

analysprocessen har inga intervjuer behövt exkluderats då det funnits relevant material att 

analysera i alla intervjuer. För att öka trovärdigheten i en studie är det enligt Graneheim och 

Lundman (2004) viktigt att beskriva alla steg i forskningsprocessen. Därför har författarna 

använt ett analysschema som tydliggör hur arbetsprocessen gått till. Författarna lade stor vikt 

vid utformningen av koder, utifrån de meningsbärande enheter som tagits fram ur 

datamaterialet. Detta underlättade utformningen av kategorier och underkategorier. Under 

framtagningen av kategorier gick författarna fram och tillbaka i analysprocessen för att 

innehållet i kategorierna skulle vara specifika och uttömmande. Graneheim och Lundman 

(2004) förklarar att genom att diskutera och reflektera tillsammans under alla analyssteg blir 

kodning och kategoribenämning konsekvent genomgående i en studie. Krippendorff (2013) 

menar dessutom att det är viktigt att inget innehåll i en kategori kan överföras till en annan 

(a.a.). Under analysprocessen har syftet alltid beaktats och författarna har hela tiden haft 

frågeställningen “Svarar det här mot syftet?”. Vissa delar av datamaterialet som svarade mot 

syftet, var svåra att koppla till en kategori. Men genom bearbetning av materialet har inget 

som svarade mot syftet uteslutits. Detta är enligt Krippendorff (2013) viktigt för studiens 

giltighet.  

 

Författarna anser att studiens resultat kan tillämpas för distriktssköterskor samt 

sjuksköterskor inom andra kommuners hemsjukvård och deras arbete med äldre 

diabetespatienter. Resultatet anses även kunna tillämpas inom andra patientgrupper och 

vårdformer. Graneheim och Lundman (2004) menar dock att det är läsaren som avgör om 

resultatet är överförbart till andra grupper. Genom en tydlig beskrivning av urval, 

datainsamling och analysprocess möjliggör detta för läsaren att bedöma överförbarheten.  
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 Resultatdiskussion 

Av resultatet framgår att informanterna upplever att de äldre ofta har begränsningar för att 

utföra egenvård. Det är viktigt för informanterna att låta patienterna utföra de moment de 

fortfarande klarar av självständigt. Det mest framträdande för att främja egenvården anses 

vara att ge stöd och möjliggöra för att patienten skulle kunna vara självständig i sin egenvård. 

Även att ge stöd till nya färdigheter anses vara viktigt för att främja egenvård trots hög ålder 

och sviktande funktioner. Sviktande funktioner hos äldre patienter kan orsaka bristande 

självkänsla och öka risken för att utveckla depression, som i sin tur kan leda till försämrad 

egenvårdskapacitet. Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja de äldre i sin egenvård 

för att upprätthålla patientens individuella styrkor. Detta kan leda till förbättrad livskvalité 

(Cramm & Nieboer, 2017).   Att ibland bara vara hos patienten och kontrollera att allting 

gick rätt till var ett sätt för distriktssköterskorna att få patienten att känna trygghet att fortsätta 

utföra sin egenvård självständigt. Genom att distriktssköterskan finns där som stöd 

underlättas det för patienterna att fortsätta utföra egenvård utefter deras förutsättningar då 

andra sjukdomar och funktionsnedsättningar påverkar egenvårdsförmågan. Detta är ett 

arbetssätt som Svensk sjuksköterskeförening (2016) rekommenderar för att främja hälsa och 

välbefinnande utifrån ett personcentrerat perspektiv.  

 

Många patienter som informanterna träffar har någon form av bristande egenvårdskapacitet 

som ofta var orsakad av det naturliga åldrandet. Funktioner som finmotorik, smärta och 

stelhet samt försämrad syn gör att många äldre med diabetes behövde hjälp med vissa delar 

av egenvården. I dessa fall är det extra viktigt för distriktssköterskan att hjälpa patienten 

upprätthålla de moment de fortfarande klarar av, för att främja hälsa och välbefinnande. I de 

fall där svårigheten är kopplad till hantering av insulinpennor och blodsockermätare kan 

utformningen av dessa hjälpmedel diskuteras. Det kan upplevas att hjälpmedlen inte är 

optimalt utformade för de äldre och deras eventuella funktionsnedsättningar.  Detta är i linje 

med en studie av Bai, Chiou och Chang (2009) påvisar att det kan upplevas svårt och 

krävande för äldre att hantera olika diabeteshjälpmedel. Orem (2001) menar att det är viktigt 

att det stöd som ges riktar sig till att patienten ska kunna hantera sin situation. Genom att 

patienten får de redskap som behövs för att upprätthålla egenvårdskapaciteten, främjas deras 

hälsa och möjlighet att vara så självständiga som möjligt.   

 

Av resultatet framkommer att individanpassad egenvårdsrådgivning betraktas enligt 

informanterna som att uppmuntra patienten till att utföra små livsstilsförändringar, främst 

gällande kost och motion. Anledningen till att små förändringar uppmuntras är att det enligt 

informanterna upplevs lättare för patienten att kunna bibehålla dessa förändringar. Öresland, 

Määttä, Norberg, Winther-Jörgensen och Lützén (2008) förklarar att patienter ofta har vanor 

som är svåra att bryta för vårdpersonal. Om vårdpersonal är för påtvingande kan det påverka 

relationen negativt (a.a.). Resultatet tydliggör att informanterna upplever att det är viktigare 

att arbeta långsamt och långsiktigt än att vara för stränga i sitt bemötande. Att ge 

uppmuntrande förslag och förklara för sina patienter att förändringarna kan leda till ökat 

välbefinnande ger ofta goda resultat i upprätthållandet av egenvård.  Informanterna påtalar 

att många äldre har en försämrad kosthållning. De upplever att den äldre patienten ofta äter 

för sällan och att maten är för näringsfattig. Sveriges kommuner och landsting (2014) anger 

att äldre patienter med diabetes idag inte behöver så kallad “diabetes-kost”, utan de bör äta 

liknande kost som äldre utan en diabetesdiagnos. De uppger även att de bör äta regelbundet 

över dygnet. Informanterna uppmuntrar de äldre att komplettera de dagliga måltiderna med 

att ta emot färdiglagad mat från kommunens kök. Detta kan innebära flera fördelar, dels att 
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patienten får en varierad kost och även att måltiderna bli mer regelbundna. För de patienter 

som själva kan ta sig till dagvård uppmuntras att promenera dit. Detta kan då även öka 

patientens fysiska aktivitet och främja socialt välbefinnande.   

 

Resultaten tydliggör även att informanterna anser att fysisk aktivitet är mycket viktigt för 

välbefinnandet. I en studie av Malpass, Andrews och Turner (2009) framhålls att fysisk 

aktivitet har en positiv effekt både vad gäller den fysiska och psykiska hälsan. Genom att 

genomföra regelbunden fysisk aktivitet är det lättare att upprätthålla en god kosthållning 

vilket direkt kan förbättra blodsockernivåerna. Det kan dessutom leda till ett ökat socialt 

umgänge, vilket ytterligare förbättrar välbefinnandet och viljan att upprätthålla en god 

egenvård av sin diabetessjukdom (a.a.). Informanterna uppmuntrar vissa patienter att delta i 

äldregymnastik, som kan anses ha en positiv effekt på det sociala umgänget och 

välbefinnandet. Trots eventuella begränsningar för den äldre uppmuntrar informanterna dem 

till att göra det de kan. Även om patienten endast kunde gå kortare sträckor var det viktigt 

att fortsätta stödja patienten till att utföra detta så ofta som möjligt.  

 

Av resultaten framgår att det inom diabetesvården kommer det hela tiden nya riktlinjer och 

förbättrade hjälpmedel. Informanterna i hemsjukvården upplever att de sällan fick utbildning 

eller uppdateringar inom området. Även kunskap om nya hjälpmedel är sällsynt. Om 

distriktssköterskor har goda kunskaper om diabetessjukdomen har det visat sig i en studie av 

Graue, Dunning, Hausken och Rokne (2013) att det förbättrar livskvaliteten för patienter 

samt att det förhindrar eller kan fördröja komplikationer. För att kunna förmedla bra 

egenvårdsråd är kunskap en grundläggande förutsättning hos distriktssköterskan. En ökad 

kunskap hos distriktssköterskan leder också till förbättringar att observera och övervaka 

egenvården hos patienterna (a.a.). Socialstyrelsen (2016) betonar vikten av att öka 

utbildningsnivån hos kommunal hälso- och sjukvårdspersonal inom diabetesvård. Detta för 

att förbättra egenvård som kan leda till ökad hälsa och förebyggande av komplikationer. 

Informanterna önskar ökad utbildning inom diabetesområdet. Tidigare forskning visar att 

genom ökad kunskap ges möjligheter att informera och diskutera med patienter om 

allvarligheten runt diabetessjukdomen. Detta kan bidra till ett ökat engagemang för patienter 

att utföra egenvård (Boström, Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten 2014).  

 

Informanterna upplever att det inte alltid finns tillräckligt med tid för att samtala med 

patienterna om egenvårdsråd. Detta kan resultera i en kommunikationsbrist mellan 

distriktssköterska och patient och försvåra möjligheten till att utforma egenvårsråd. Det kan 

även inverka på patientens förståelse av sin sjukdom. Informanterna önskar mer tid hos 

patienten då det är givande både för distriktssköterskan och patienten. Det skulle kunna ge 

en förbättrad helhetsbild av patientens situation som kan bidra till att bättre utforma 

egenvårdsråden utefter deras situation och tidigare erfarenheter. Det är dessutom vanligt att 

äldre patienter har behov av upprepad information. Informanterna upplever att de inte tar till 

sig all information under ett tillfälle. Sundler, Eide, van Dulmen och Holmström (2016) 

betonar att det kan vara tidskrävande att kommunicera med äldre patienter. De kan behöva 

mer tid att reflektera över information som ges och det är viktigt att vårdpersonal ger 

utrymme för detta. Det är viktigt att främja en god kommunikation då den personcentrerade 

vården kan förbättras och leda till leda till ett ökat välbefinnande hos äldre.  Orem (2001) 

menar att genom god kontakt och relation med patienterna främjas patientens förmåga till 

egenvårdsaktivitet. För att skapa denna relation krävs tillräckligt med tid och resurser för 

distriktssköterskan.  
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Resultaten tydliggör att samverkan mellan olika yrkesgrupper är betydelsefullt. 

Informanterna upplever att patienterna behöver kompletterande insatser från andra 

yrkesgrupper.  I vissa fall behövs individuella träningsprogram gällande fysisk aktivitet som 

utformas för att bibehålla egenvårdsförmågan samt att den var en viktig del av behandlingen 

för diabetessjukdomen. Ett bra samarbete mellan distriktssköterskan och fysioterapeuten 

upplevs underlätta främjandet av fysisk aktivitet och andra egenvårdsförmågor hos patienter. 

Informanterna påpekar även att undersköterskorna har en viktig roll för att främja 

egenvårdsförmågan. Detta för att de ofta har en tätare kontakt med patienterna och kan 

kontrollera om egenvårdsinsatserna genomförs av patienten. De kan även ha en stödjande 

roll om patienten inte kan genomföra det helt på egen hand. Graue, Dunning, Hausken och 

Rokne (2013) belyser att en god kommunikation och samarbete mellan olika professioner är 

viktigt för att uppnå de behandlingsmål som finns för patienten. Utan samarbete kan det leda 

till brister inom omvårdnaden av patienterna. En förutsättning för gott samarbete och att 

patienten får rätt egenvårdsrådgivning är att alla professioner har rätt kompetens. Bristande 

kompetens kan också leda till en försämrad omvårdnad (a.a.). Detta påpekar även 

informanterna som upplever att det är betryggande om undersköterskorna har rätt kompetens 

och regelbunden uppdatering inom området.  

 

Sammanfattningsvis upplevs det finnas ett behov av att möjliggöra egenvårdsinsatser för den 

äldre patienten med DM typ 2. Trots sviktande funktioner på grund av det naturliga åldrandet 

och/eller i kombination med andra sjukdomar är det viktigt att distriktssköterskan ger de 

verktyg och insatser som behövs för att bevara självständigheten i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Konklusion 

Distriktssköterskornas erfarenheter av att främja egenvårdsförmågan hos äldre med diabetes 

typ 2 inom hemsjukvård visar att distriktssköterskorna har en viktig roll i att ge de 

förutsättningar patienterna behöver för att främja egenvårdsförmågan. Dessa måste bygga 

på kunskap om de äldres förmågor och kapacitet. De äldre med diabetes är en patientgrupp 

som kan behöva hjälp med många olika delar av sin egenvård, vilket kräver tid och resurser 

för distriktssköterskan. Idag överlåts mycket av distriktssköterskans rådgivning till 

undersköterskor som sedan får informera patienter. Genom ökad direktkontakt med patienter 

kan egenvårdsförmågan främjas på ett bättre sätt. Egenvårdsfrämjande insatser bör utgå från 

att vara stödjande och uppmuntrande med mål att nå mindre, permanenta 

livsstilsförändringar och att bevara självständigheten. För att främja egenvårdsförmågan hos 

de äldre med DM typ 2 dras slutsatsen att distriktssköterskor idag kan behöva mer resurser 

och fördjupade kunskaper inom diabetesvård av äldre.   

Kliniska implikationer och förslag till utveckling av ämnet 

Antalet äldre personer kommer öka i samhället vilket även kommer innebära att fler äldre 

kommer riskera att drabbas av DM typ 2. Med denna studie har distriktssköterskans 

hälsofrämjande arbete med patienter med diabetessjukdom belyst och det framkommer både 

positiva och negativa aspekter. Teamarbetet är i de flesta kommuner väl fungerande och ses 

som en bidragande faktor till att egenvård kan främjas. Då distriktssköterskorna upplever att 

det ofta var undersköterskor som har den främsta patientkontakten är det betydelsefullt att i 
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framtida studier belysa deras upplevelse att vårda äldre med diabetes och deras syn på 

främjandet av egenvårdsförmågan. Distriktssköterskor upplever även tidsbrist som ett 

dilemma, och i framtiden behövs mer resurser till dem för att ytterligare kunna främja 

egenvård på ett bra sätt. Det finns ett ökat kunskapsbehov inom diabetesvård av äldre bland 

distriktssköterskor som behöver stärkas i framtiden med anledning till ett ökat antal patienter 

med DM typ 2 som kommer behöva hemsjukvård. Även de patienter med DM typ 1 har en 

förväntad längre överlevnad och därför kommer även dessa patienter troligen behöva 

hemsjukvård. Det kommer då innebära att kunskapsbehov om diabetes måste ökas för 

distriktssköterskor inom kommunal hälsovård. Denna studie belyser att egenvård är viktigt 

oavsett ålder. Att bevara det friska och göra små insatser har stor betydelse för den äldre 

personens välbefinnande. Resultatet kan bidra till att utveckla arbetet med 

egenvårdsfrämjande insatser inom olika vårdinsatser. Ytterligare förslag till framtida 

forskning är att belysa patienter med DM typ 2 upplevelse av sin egenvårdsförmåga inom 

hemsjukvården.  
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Bilaga 1 
 

Informationsbrev till Enhetschef                                                                     2018-01-16 

 

Ansökan om tillstånd för att inhämta data för en vetenskaplig intervjustudie inom kommunal 

hemsjukvård 

 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Högskolan i Skövde. I specialistutbildningen ingår 

att skriva en magisteruppsats 15hp inom omvårdnad. Studien kommer påbörjas januari 2018 

och avslutas mars 2018. Syftet med studien är att belysa distriktssköterskors erfarenheter av 

att främja egenvårdsförmågan hos äldre med diabetes typ 2 inom hemsjukvården. 

 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 är en folksjukdom och det uppskattas att cirka 400 000 av Sveriges befolkning 

har diabetes och 90%  av dessa har diabetes typ 2. Andelen äldre personer ökar i Sverige. 

Det uppskattas att det finns 130 000 personer som är över 75 år och har diabetes. Många av 

dessa kräver eller kommer att behöva hemsjukvård. Då äldre även kan ha andra sjukdomar 

innebär det ofta att det finns en komplex sjukdomsbild hos dessa personer. Studier visar att 

dessa personer har ett stort behov av omvårdnad för att stödjas i sin egenvård. 

 

Studiens syfte 

Syftet med denna studie är som tidigare beskrivet att belysa distriktssköterskors erfarenheter 

av att främja egenvårdsförmågan hos äldre med Diabetes typ 2 inom hemsjukvården.  Vi 

önskar därför att få kontakt med distriktssköterskor med minst 1 års arbetserfarenhet inom 

hemsjukvården. Vår fråga till Dig som enhetschef är därmed om du kan ge ditt tillstånd till 

att vi intervjuar distriktssköterskor inom ditt verksamhetsområde? Om Du vill ge ditt 

godkännande, skriver Du på samtyckesblanketten som skickas via brev och skickar tillbaka 

till oss i bifogat kuvert. Vi undrar också om du kan bistå med namn på tänkbara 

distriktssköterskor, som vi sedan kan kontakta. Det går bra att återkoppla till oss via mail om 

vilka som är intresserade och deras kontaktuppgifter. Därmed kan vi kontakta dem via mail 

och bifoga informationsbrev om studiens syfte och genomförande. Det planeras att utföras 

intervjuer mellan veckorna 4-7 inom 3-4 kommuner inom Västra götalandsregionen. 

Intervjun görs vid ett tillfälle och beräknas tas ca 45 min. Intervjun kommer spelas in och 

sedan skrivas ut ordagrant för att sedan analyseras vetenskapligt. Datamaterialet kommer 

hanteras så att inga obehöriga kan få tillgång till materialet.  

Vid frågor kontakta oss eller vår handledare via e-post eller telefon. 

 

Med vänlig hälsning  

 

Författare: Sara Westerlund   tel:   XXX-XX XX XX, mail: a17sarwe@student.his.se 

                  Ulrika Magnusson tel:   XXX-XX XX XX,  mail: a17ulrma@student.his.se 

 

Handledare: Sirpa Rosendahl tel: XXXX-XX XX XX   mail: sirpa.rosendahl@his.se  

          Institutionen för hälsa och lärande 

          Lektor i Omvårdnad 

 

 

mailto:a17sarwe@student.his.se
mailto:a17ulrma@student.his.se
mailto:sirpa.rosendahl@his.se


 

Tillstånd att inhämta data inför en vetenskaplig intervjustudie 

 

Härmed ansöks om tillstånd att inhämta data under veckorna 4-7. Tacksam för svar senast 

180124 

 

……………………………………………………… 

Underskrift 

 

……………………………………………………… 

Namnförtydligande 

 

…………………………………………………….. 

Ort och Datum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

 

Informationsbrev till distriktssköterskor                                                          2018-01-16 

 

Informationsbrev till dig som arbetar som distriktssköterska inom kommunal hemsjukvård.  

 

Vi är två distriktssköterskestuderande vid Högskolan i Skövde. I specialistutbildningen ingår 

att skriva en magisteruppsats 15hp inom omvårdnad. Studien kommer påbörjas januari 2018 

och avslutas mars 2018. Syftet med studien är att belysa distriktssköterskans erfarenheter av 

att främja egenvårdsförmågan hos äldre med diabetes typ 2 inom hemsjukvården.  

 

Bakgrund 

Diabetes typ 2 är en folksjukdom och det uppskattas att cirka 400 000 av Sveriges befolkning 

har diabetes och 90%  av dessa har diabetes typ 2. Andelen äldre personer ökar i Sverige. 

Det uppskattas att det finns 130 000 personer som är över 75 år och har diabetes. Många av 

dessa kräver eller kommer att behöva hemsjukvård. Då äldre även kan ha andra sjukdomar 

innebär det ofta att det finns en komplex sjukdomsbild hos dessa personer. Studier visar att 

dessa personer har ett stort behov av omvårdnad för att stödjas i sin egenvård. 

 

Genomförande 

Intervjun planeras genomföras på en plats som Du väljer. Viktigt är att Du är frikopplad från 

patientarbete och att vi sitter på en lugn och ostörd plats. Intervjun beräknas ta cirka 45 

minuter och intervjun kommer genomföras vid ett tillfälle. Intervjun kommer bestå av öppna 

frågor utifrån studiens syfte, där Du fritt får berätta om sina erfarenheter. Intervjun kommer 

spelas in med ditt medgivande för att sedan skrivas ut och analyseras. Allt material kommer 

avidentifieras så att intervjumaterialet inte ska gå att härledas till Dig som person. Ditt 

deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta intervjun utan att behöva ange orsak 

till detta. Datamaterialet kommer hanteras så att inga obehöriga har tillgång till materialet. 

Vid frågor kontakta oss eller vår handledare via e-post eller telefon. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Författare: Sara Westerlund   tel:  XXX-XX XX XX, mail: a17sarwe@student.his.se 

                  Ulrika Magnusson tel: XXX-XX XX XX, mail: a17ulrma@student.his.se 

 

Handledare: Sirpa Rosendahl tel: XXXX-XX XX XX, mail: sirpa.rosendahl@his.se  

          Institutionen för hälsa och lärande 

          Lektor i Omvårdnad 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:a17sarwe@student.his.se
mailto:a17ulrma@student.his.se
mailto:sirpa.rosendahl@his.se


 

Skriftligt samtycke till att delta i studien 

Jag har tagit del av den muntliga och skriftliga informationen om studien och dess syfte och 

samtycker till att delta. Jag förstår att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 

avbryta intervjun.  

 

……………………………………. 

Underskrift 

 

……………………………………. 

Namnförtydligande  

 

…………………………………….. 

Ort och Datum 
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Intervjuguide 
Inledning 

Presentation av oss själva 

Beskrivning av syftet med studien 

Presentation av deltagaren: Ålder, Antal verksamma år inom kommunal hemsjukvård 

 

Öppna frågor: 
 

1: Vad innebär egenvård för äldre med diabetes för dig?  

 

2: Vilka erfarenheter har du av att främja egenvård hos äldre med DM typ 2 

 

3: Vilka svårigheter kan du se vid främjandet av egenvården hos äldre med DM typ 2? 

 

4: Hur samarbetar du med andra professioner gällande de äldre med DM typ 2? 

 

5: Vad tror du skulle behöva utvecklas/förändras inom din verksamhet för att bättre främja 

egenvårdsförmågan hos äldre med DM typ 2?   

 

Följdfrågor:  
 

Kan du utveckla det lite mer? 

 

Skulle du vilja berätta mer om det?  

 

Kan du ge exempel? 

 

Har jag uppfattat dig rätt? 

 

Hur kommer det sig/Hur tänkte du då?  

 
 


