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Typ 2 diabetes är den vanligaste diabetesformen i Sverige och har samband med vår
vällevnad. Tidigare studier visar att sjukdomen är mer vanlig bland fysiskt inaktiva och
bland människor med ett ökat energiintag. Syftet med studien var att kartlägga 
sjuksköterskans hälsofrämjande arbete i primärvården vid typ 2 diabetes. En kvalitativ 
intervjustudie användes för att samla data. Fem sjuksköterskor från olika vårdcentraler i 
gamla Skaraborgs län deltog. Analysen av intervjuerna resulterade i ett huvudtema och 
fem underteman. Resultatet visar på att sjuksköterskorna aktivt arbetar med att motivera 
patienterna till att ändra kostvanor och öka den fysiska aktiviteten i den icke-
farmakologiska behandlingen. Sjuksköterskorna använde information, patientrelation, 
konkret arbete, patientens villkor och mål som verktyg för att få patienterna motiverade. 
Att förespråka kost och fysisk aktivitet anses vara mycket viktig uppgift för 
sjuksköterskorna och utgör en central del i deras arbete.
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Type 2 diabetes is the most common form of diabetes in Sweden today and is related to 
our lifestyle. Previous studies indicate that the disease is more common among physical 
inactive people and in people with increased energy intake. The aim of this study was to 
survey how nurses´ in primary health care promote lifestyle change in patients with type 
2 diabetes. A qualitative interview study was used for data collection. Five nurses from 
different primary health care settings in old Skaraborgs county participated. The analyses
of the interviews resulted in one major theme and five sub themes. The result shows that 
nurses work actively to motivate patients to change dietary habits and start with daily 
physical activity as a part of non-drug therapy. The nurses´ used information, nurse-
patient relationship, concrete work, goals and the patient terms as tools to get patients 
motivated. Promoting diet and physical activity is a central part of the nurses’ daily work. 
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INLEDNING

Diabetes är idag en vanligt förekommande sjukdom som drabbar både barn och vuxna 
och som medför avsevärda problem i vardagen. Med tiden kan sjukdomen riskera att leda 
till komplikationer och därmed kortare livslängd än hos den övriga befolkningen. Av de 
med diabetes i Sverige har cirka 80- 90 % typ 2- diabetes som hänger ihop med ökad 
vällevnad och ett ökat energiintag. Hos många patienter med typ 2- diabetes kommer 
symtomen krypande och diagnosen ställs vanligtvis efter 50- årsåldern. Enligt 
folkhälsorapporten från 2005 visar studier att diabetes är avsevärt vanligare bland fysiskt
inaktiva vuxna än bland fysiskt aktiva. Detta (Whittemore, Bak, Melkus & Grey, 2003) 
har bland annat att göra med att fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten samt tillåter en 
mer effektiv användning av glukos i musklerna.  

Tillgången på forskning om diabetes är nästintill oändlig, men mycket av den tillgängliga 
informationen handlar övervägande om de rent medicinska fördelarna och åtgärder man 
kan göra vid typ 2- diabetes. Sjuksköterskans roll i omvårdnaden av dessa patienter blir 
enligt våra erfarenheter medicinska justeringar och kontroller. Omvårdnadsåtgärder 
såsom kostregleringar och ökad fysik aktivitet, där vi som sjuksköterskor har en stor roll 
att motivera och stödja, kan på så sätt lätt komma i andra hand. Tidigare forskning visar 
på att lämplig kost och ökad fysik aktivitet har en gynnsam effekt på typ 2 diabetes med 
en mer stabilt blodglukos och en ökad insulinkänslighet, vilket minskar risken för 
senkomplikationer. Patientundervisning och motivering till livsstilsförändringar borde
därför vara en viktig del i omvårdnaden med dessa patienter.

BAKGRUND

Typ 2 diabetes

Diabetes är en systemsjukdom (Folkhälsorapport, 2005) där diagnosen ställs genom en
påvisat höjt blodglukos. Sjukdomen är kronisk och allvarlig. Trots framgångsrik 
behandling kan skador uppkomma i främst blodkärl, nervsystem, njurar och ögon. I 
Sverige har tre till fyra procent av befolkningen diabetes. Av dessa har 85- 90 % typ 2 
diabetes. Ärftlighet är en central orsaksfaktor och när bukfetma, fysisk inaktivitet och 
cigarrettrökning tillkommer ökar risken för sjukdomen kraftigt. De senaste 30 åren har 
kriterierna för diabetesdiagnos ändrats flera gånger vilket har lett till att allt mildare 
rubbingar i glukosmetabolismen nu räknas som typ 2- diabetes (Folkhälsorapport, 2005).
Vid typ 2 diabetes kan ett förhöjt blodglukos orsakas av att insulinets effekt på kroppens
vävnader är sämre än normalt (Grefberg & Johansson, 2003). Man talar om en 
insulinresistens. Patienter med typ 2 diabetes saknar den snabba toppen av frisättningen 
av insulin vid stimulering med glukos. Insulinresistens är den viktigaste patogenetiska 
förändringen vid typ 2 diabetes. Det krävs större mängd insulin i blodet än normalt för att 
blodglukos inte ska stiga. Orsakerna till insulinresistens är inte helt kända. 
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Det har visat sig (Folkhälsorapport, 2005) att människor med övervikt löper större risk att 
drabbas av denna diabetestyp, samtidigt är cirka 80 % med typ 2 diabetes överviktiga.
Insulinresistensen kan påverkas av ökad fysisk aktivitet, mindre fetma och god metabol 
kontroll.

Generella omvårdnadsmål för diabetesbehandlingen

Socialstyrelsen har angivit riktlinjer för diabetesvården, vilken Skaraborgs primärvård 
arbetar utifrån, för att minska skillnaderna i behandlingsresultat i landet (Primärvården 
Skaraborg, Skaraborgs sjukhus & Kommunförbundet, 2004). På kort sikt är målet med 
diabetesbehandlingen att lindra patientens symtom av högt blodsocker till exempel törst, 
muntorrhet och att minska risken för akuta livshotande tillstånd av högt eller för lågt 
blodsocker exempelvis diabetescoma. På längre sikt arbetar man för att minska risken för 
sena komplikationer som sjukdomen kan leda till. Det yttersta målet är att reducera 
antalet personer som når komplikationernas slutstadium, benamputation, blindhet, 
dialyskrävande njursvikt, hjärtsvikt och slaganfall. För att de nationella riktlinjerna skall 
kunna utvärderas måste de översättas till mätbara mål. För Skaraborg gäller följande
riktvärden för patienterna med typ 2 diabetes:

 HbA1c: < 6,5 %
 Blodtryck: < 140/30 mmHg
 BMI ( Body Mass Index): < 27 kg/m2
 Rökare: < 10 %
 Fotsår (nu eller tidigare): < 5 %

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet (Primärvården Skaraborg et al., 2004; Agardh, Berne, Östman & 
Wilhelmsson, 2005) är en faktor som effektivt påverkar insulinkänsligheten. Det sänker 
plasmaglukos, förbättrar blodfetterna och reducerar övervikt. Patienter som har 
insulinbehandling ökar också insulinupptaget från injektionsdepån. Den ökade 
insulinkänsligheten kvarstår upp till ett dygn efter kraftig fysisk aktivitet. Den behöver 
inte vara av intensiv karaktär utan den vardagliga aktiviteten är minst lika viktig till
exempel promenad med hunden, gå och handla, städa, gå i trappor eller att cykla istället 
för att ta bil. WHO Europa (2006) menar att alla människor bör utföra någon form av 
fysisk aktivitet de flesta dagar i veckan. För vuxna rekommenderar man minst 30 minuter 
varje dag. För barn och ungdomar ska denna aktivitet vara i minst 60 minuter varje dag 
och minst av medelintensitet.

Kost

Kosten är en del av diabetesbehandlingen och därför är kostsammansättningen av stor 
betydelse. Det finns ingen speciell diabeteskost utan råden bygger på goda matvanor och
måste individualiseras så att det fungerar i praktiken. 
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Energiintaget bör anpassas så att normalvikt uppnås och bibehålls. Måltidernas fördelning 
och innehåll påverkar blodglukos och blodfetter samt kroppsvikt. En bra måltidfördelning 
är tre huvudmåltider och två till tre mellanmål. Tallriksmodellen är en bra utgångspunkt 
för att få en bra kostsammansättning. Den är ett hjälpmedel till hur man komponerar en 
bra lunch eller middag och åskådliggör proportionerna mellan de olika delarna
(Livsmedelsverket, 2007). Huvuddelen av energibehovet bör täckas av långsamma 
kolhydrater dvs. kost som ger lägre och långsammare blodsockerstegring (Primärvården 
Skaraborg et al., 2004). Detta är livsmedel med högt fiberinnehåll till exempel grovt bröd, 
grönsaker, rotfrukter, ärtor, bönor, frukt och bär. Fett påverkar inte blodsockerhalten, men 
typen av fett har betydelse för risken av att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Mättat fett, 
som finns i mejeri- och charkuteriprodukter, bör reduceras genom att istället använda 
magra produkter t.ex. lättmjölk, mager korv. De flesta diabetiker bör öka användningen 
av omättat fett från fisk, oliv-, raps- och solrosolja. De flesta med diabetes bör varken äta 
mer eller mindre protein än andra såvida inga andra rekommendationer gäller till exempel
vid njurkomplikationer (Livsmedelsverket, 2007). 

Diabetessjuksköterskans roll

Diabetes är en sjukdom som ställer krav på specifik kompetens hos sjuksköterskorna, dels 
medicinska och pedagogiska kunskaper, men även kunskaper i socialpsykologi. För att 
arbeta med diabetesvård krävs en grundkompetens om 30 högskolepoäng vilken erbjuds 
på de flesta högskolor. Därefter finns det påbyggnadskurser som ger en mer avancerad 
kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2006). Diabetessjuksköterskan är den som 
tidigt lär känna patienten vid sjukdomsdebuten. Besöken måste lämna stort utrymme för 
flexibilitet till tid och innehåll, speciellt när komplikationer börjar reducera patientens 
livskvalitet (Primärvården Skaraborg et al., 2004). I rollen som omvårdnadsansvarig ingår
att identifiera och bedöma patienternas problem, behov, resurser och göra en precisering 
av vad omvårdnaden ska fokuseras på. Egenvårdsförmåga, kunskaper, livsstil, intressen, 
copingkapacitet, behandling och livskvalitet är områden som sjuksköterskan analyserar 
och grundar sin omvårdnadsdiagnos på (Agardh et al., 2005). Beroende på kompetens och 
i mån av tid har diabetessjuksköterskan även ett delansvar med läkaren att följa samma 
tillvägagångssätt som vid läkarbesök (Primärvården Skaraborg et al., 2004).

Omvårdnad

Syftet med omvårdnad är att stärka hälsa, förebygga sjukdom och ohälsa, återställa och 
bevara hälsa utifrån patientens individuella behov och möjligheter. Omvårdnad ska 
planeras och utföras på ett sådant sätt att patientens självständighet respekteras och 
behovet av säkerhet och integritet tillgodoses. Respektfullt bemötande är grundläggande 
för omvårdnaden. Begreppet omvårdnad inrymmer:
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 stöd i, eller utförande av, sådana handlingar som patienten för sitt dagliga liv eller 
välbefinnande inte kan utföra själv 

 samordning och planering av diagnostiska åtgärder och behandlingar inbegripet 
åtgärder i syfte att få till stånd en hälsobefrämjande miljö 

 information till patienten och i förekommande fall, närstående om de åtgärder som 
föreslås och planeras 

 samt, när det är lämpligt, information och rådgivning om de åtgärder som kan 
vidtas för att befrämja hälsa eller förhindra ohälsa och försämring i hälsotillstånd
(SOSFS 1993: 17, s.2).

Tidigare forskning

Enligt socialstyrelsen är det väl dokumenterat att en god reglerad kost kombinerat med 
fysisk aktivitet har en god inverkan på diabetessjukdomen. Det finns två övergripande 
mål för diabetesbehandling. Det ena målet är att eftersträva ett så normalt liv som möjligt, 
fritt från symtom. Det andra är att förebygga sentida komplikationer vilket sker 
effektivast om man inriktar behandlingen på åtgärder som har gynnsam effekt på 
blodfetthalten, blodtrycket, eventuell övervikt och blodglukos (1999). Enligt Hjelm, 
Mufunda, Nambozi och Kemp (2003) kan en rätt sammansatt kost påverka samtliga dessa 
faktorer i rätt riktning. Kost kan på så sätt utgöra basen i diabetesbehandlingen vilket 
kräver kunskap och utgör en viktig del i patientundervisningen till diabetespatienterna.

I en studie (Ruderfelt & Axelsson, 2004) om undervisning om kostreglering vid typ 2 
diabetes visade det sig att socialt stöd underlättar för patienterna att följa sin diet, men det 
är även viktigt för att genomföra beteendeförändringar. Att identifiera hinder och 
diskutera runt befintliga hinder för genomförandet av kostförändringen har visat sig vara 
effektivt för att öka följsamheten i behandlingen. Genom (Ruderfelt & Axelsson, 2004)
att även diskutera kring svårigheter med behandlingen och att diabetespatienten 
tillsammans med sjuksköterskan finner lösningar på dessa underlättar behandlingen 
avsevärt. Undervisningsåtgärder som inriktades på att utveckla patienters 
problemlösningsförmåga stärkte patienternas tillit till behandlingen samt bidrog till en 
ökad positiv inställning till sjukdomen.

Fysisk aktivitet ökar insulinkänsligheten (Whittemore, 2003; Klein, Sheard, Pi- Sunyer, 
Daly, Rossett, Kulkarni & Clark, 2004), förbättrar glykogeninlagringen och tillåter en 
mer effektiv användning av glukos i musklerna. Det reducerar utvecklingen av 
sjukdomen men minskar även mortaliteten. Minskat energiintag i kombination med fysisk 
aktivitet är den huvudsakliga behandlingen för överviktiga patienter med diabetes. Fysisk 
aktivitet är dock något som i stor utsträckning ofta glöms bort i diabetesbehandlingen och 
som även kan tas för given. I en studie genomförd av Hays och Clark visade det sig att 55 
% av personer (n = 260) med typ 2 diabetes inte deltog i någon form av fysisk aktivitet
(1999).

Jeon, Lokken, Hu & van Dam (2007) redovisar i en studie att de som regelbundet ägnade
sig åt fysisk aktivitet av medel intensitet hade upp till 30 % lägre risk att utveckla typ 2 
diabetes jämfört med de som inte utövade någon form av fysisk aktivitet.
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 En liknande minskning att utveckla en uttalad diabetes visades då man undersökte 
effekten av regelbundna promenader. Mann (2006) kom fram till att livsstilmedlings
program som innehåller kostförändringar och ökad fysisk aktivitet kan påtagligt reducera 
risken att utveckla typ 2 diabetes men även minska risken för utveckling av 
senkomplikationer. En huvudsaklig del är viktminskning beroende på graden av övervikt.

Borra, Kelly, Tuttle & Nevilles (2001) resultat visade att många människor är obekväma 
med sina kostval och uttryckte det i flera starka känslor. Skuld verkade vara en stor orsak 
till att patienterna blev obekväma, men inte tillräckligt för att generera i 
beteendeförändringar. Oro och rädsla kom från att tänka på de negativa hälsoeffekter 
dieten kunde ha, speciellt hos människor med kostrelaterad sjukdom, exempelvis 
diabetes. Negativa kostrelaterade hälsokonsekvenser var särskilt oroväckande därför att 
patienterna upplevde att de hade kunskap och kontroll för att äta bättre, men gjorde ändå 
inte detta. Informationen som erhölls kunde upplevas motsägelsefull och de växlande 
kostrekommendationerna gjorde många arga och påverkade hälsopersonalens 
trovärdighet. Problemet (Borra et al., 2001) ligger ofta i att informationen inte är 
tillräckligt specifik och uppfattas som förvirrande. Hur sjuksköterskorna använde begrepp 
som fleromättad, mättad, måttlig och låg hade stor inverkan på hur utfallet av följda 
rekommendationer blev.

Det har visat sig att sjuksköterskor i kontakten med diabetes typ 2- patienter ägnar väldigt 
liten tid åt att prata och resonera om kost och fysisk aktivitet (Poskiparta, Kasila & Kiuru, 
2006; Ruderfelt & Axelsson, 2004). Många yrkeskategorier inom hälso- och sjukvården 
som arbetar med patientundervisning känner en hopplöshet till att deras arbete inte i 
högre grad leder till ett förändrat beteende hos patienten. Vikten av dessa åtgärder i 
omvårdnaden och förebyggandet av sjukdomen nämns över lag ganska kort i mötet med 
patienterna (Ruderfelt & Axelsson, 2004). Sjuksköterskorna misslyckas ofta med att 
upprätthålla en dialog om patienternas hälsovanor som skulle kunna leda till en 
livsstilsförändring. Istället stannar det med korta beskrivningar och redogörelser för 
vilken typ av kost de åt eller mängden av fysisk aktivitet (Poskiparta, Kasila & Kiuru, 
2006).

Problemformulering

Under litteraturgenomgången har det framkommit att ökad fysisk aktivitet och förändrade 
kostvanor är en viktig del av behandlingen vid typ 2 diabetes. Sjuksköterskan har en 
nyckelroll i att informera och motivera patienterna till ändrade motions och kostvanor 
samt att följa upp dessa. Tidigare studier visar dock på att sjuksköterskorna misslyckas 
med att upprätthålla en dialog kring ämnet med patienterna. Därför är det av intresse att 
undersöka hur sjuksköterskan arbetar med motions- och koståtgärder i behandlingen vid 
typ 2 diabetes.
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SYFTE

Syftet är att undersöka hur sjuksköterskornas hälsofrämjande arbete kan se ut vid typ 2 
diabetes i primärvården idag.

Frågeställning

 Hur informerar sjuksköterskorna patienterna om motions- och koståtgärder?
 Hur motiverar sjuksköterskorna patienterna till ändrade motions- och kostvanor?
 Sätts gemensamma behandlingsmål upp för dessa åtgärder?

METOD

Datainsamling

Studien baseras på en kvalitativ metod som bygger på intervjuer med sjuksköterskor som 
arbetar på olika diabetesmottagningar i primärvården inom gamla Skaraborgsområdet.
Den kvalitativa intervjun syftar till att tolka meningen i centrala teman i den intervjuades 
livsvärld. Den är ämnesorienterad där två personer talar om ett ämne som intresserar dem 
båda och där intervjuaren registrerar och tolkar meningen i det som sägs och hur det sägs 
(Kvale, 1997). Ett brev (Bilaga 1) med en förfrågan om tillåtelse om att genomföra 
intervjuerna skickades ut till verksamhetschefen på åtta vårdcentraler med 
diabetesmottagning. Inklutionskriterium var att sjuksköterskorna skulle ha minst 2 års 
erfarenhet av denna patientkategori. I brevet uppgavs information om studien och dess 
syfte och att deltagandet var frivilligt. Vidare informerades om att svaren skulle 
behandlas konfidentiellt. Intervjuerna beräknades ta 30 – 45 minuter och spelades in med 
hjälp av bandspelare. Intervjuerna var semi- strukturerade då vi ville begränsa området till 
motion och kost som en del av behandlingen vid typ 2 diabetes. En frågemall (Bilaga 2)
med 17 frågor utarbetades som stöd för forskarna. Frågorna följdes inte statiskt. Av 
förfrågningarna ställde fem kvinnliga sjuksköterskor upp på intervju vilka genomfördes 
på respektive diabetesmottagning. De vårdcentraler som inte kunde ställa upp hade 
antingen brist på diabetessjuksköterskor eller inga i tjänst för tillfället. Intervjuerna 
startades genom en kort presentation av studien och lite allmänt prat för att skapa en 
bekväm miljö.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades och lästes sedan av författarna var för sig för att bilda varsin 
uppfattning. Därefter diskuterades de delar som var och en tagit fram. 
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Det insamlade datamaterialet analyserades utifrån Dahlberg (1997), vilken består i tre 
olika delar som kan beskrivas från helhet till delar som bildar en ny helhet.

 Den första fasen innebär att forskaren bekantgör sig med materialet genom att upprepade 
gånger läsa igenom sina texter. Detta leder till att forskaren känner sig nära och 
försjunken i texten och kan med enkelhet beskriva de olika intervjuerna vilket leder till 
nästa analysfas. Den andra fasen, den egentliga analysen, karaktäriseras av att författaren 
riktar uppmärksamheten mot de kvalitativa likheter och skillnader som det transkriberade
datamaterialet ger uttryck för, vilket i denna studie menas de konkreta handlingar och 
metoder sjuksköterskorna använder sig av och som gör patientmötet unikt Genom att 
arbeta med dessa likheter och skillnader uppstår ett mönster där olika kategorier kan 
identifieras. Analysen präglas av de frågor som ställs till texten om vad som sägs, hur det 
sägs och vad innebörden är. Texten byter skepnad från att varit ett objekt för forskaren till 
att bli ett subjekt som man kan föra en dialog med. Avsikten är att hela tiden förstå 
materialet och detaljer som kan ge ledtrådar till innebörden i en utsaga. Mönstret ändrar 
därför successivt form och karaktär. I tredje fasen behandlas texten återigen som en 
helhet där analysen sammanställs och resultatet presenteras i en lämplig form, till 
exempel i innebördskategorier, uppfattningskategorier eller essenser.

Etiska ställningstaganden

Hänsyn tas till de etiska ställningstaganden som Kvale (1997) presenterar i sin bok samt 
Helsingforsdeklarationen vilken framhäver rätten till varje individs integritet och hänsyn 
(Medicinska forskningsrådet, 2003). Det grundläggande kravet på en god information 
innebär att forskaren tillgodoser deltagarna med information på ett sätt och med ett språk 
som de förstår. Informanterna ska informeras om studiens syfte och om hur 
undersökningen är upplagd. Informanterna deltar frivilligt i studien och kan när som helst 
dra sig ur. Datamaterialet kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i 
studiesyftet. Detta innebär att materialet kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen 
obehörig kommer att komma åt det. Medverkan i studien är anonym, detta vill säga att 
privat data som identifierar informanterna inte kommer att redovisas.

RESULTAT

Ur den insamlade data identifierades ett huvudtema: Motivation och fem underteman som 
beskrev sjuksköterskornas arbete kring kost och fysisk aktivitet. Dessa är: Skapa en god 
relation; ge positiv information; arbeta utifrån konkreta tecken; arbeta utifrån patientens 
villkor samt arbeta mot ett mål.
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Tabell 1 Huvudtema och underteman som baseras på resultatet av analysen av 
intervjuerna.
Huvudtema Undertema

Motivation

 Skapa en god relation
 Ge positiv information
 Arbeta utifrån konkreta tecken
 Arbeta utifrån patientens villkor
 Arbeta mot ett mål

Motivation

Genomgående för sjuksköterskornas arbete var att motivera patienterna till att genomföra 
ändringar av kostvanor och fysisk aktivitet. För väcka patienternas motivation använde de 
sig av olika metoder som fungerade som verktyg till att uppnå beteendeförändringar. 
Dessa presenteras i underteman. 

Skapa en god relation  

Samtliga sjuksköterskor tyckte att det var viktigt att från början bygga upp en god relation 
med patienterna då de kommer i kontakt med diabetesmottagningen. En god 
patientrelation underlättade för sjuksköterskorna att finna de små variationer som skulle 
kunna leda till att patienterna blev motiverade till att lägga om sina kost- och 
motionsvanor. 

“Patienter som inte har någon motivation kan komma hit på tätare besök, 
mycket har att göra med att man ska lära känna varandra så att man hittar 
dem små skillnaderna.”

”Jag tycker att jag har en viktig roll i behandlingen, jag skapar ett förtroende 
mellan sjuksköterska och patient. Det tror jag är det viktigaste att de har 
tilltro till det jag säger är sant.”

En god patientrelation är en viktig del för att patienterna skulle få förtroende för 
sjuksköterskorna och möjliggöra ett avslappnat möte där patienten känner sig jämbördig 
och kan bidra med sina tankar och kunskaper. Det skall kännas naturligt att kunna vända 
sig till sin diabetessjuksköterska då man har funderingar eller upplever att motivationen 
sviktar. Att man lär känna patienten medför att sjuksköterskan får en ökad förståelse till 
bakomliggande faktorer som ligger till grund för ett beteende och gör det lättare att 
anpassa omvårdnaden så att den passar patienten bättre och blir hållbar på sikt.

”…Min roll  är mycket viktig, jag är en mer stabil punkt, speciellt då det är en 
stor omsättning på läkare. Det är viktigt med kontinuiteten, det innebär ju en 
trygghet vilket är viktigt för behandlingen.”
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”Det kan gå lite lättare att motivera om man har lite tätare kontakt i början 
så att man etablerar en god relation från början.”

” Man får möta problemen på patientens nivå, det är viktigt att man inte står 
med pekpinnen och på så sätt förlora kontakten med patienten. Vissa 
patienter går sina egna vägar man får räkna med att det finns andra orsaker 
som ligger till grund för detta tillexempel sociala.”

Ge positiv information

Redan i tidigt skede då patienterna fått sin diagnos jobbade sjuksköterskorna väldigt
intensivt med att informera patienterna om sjukdomen och att det fanns goda möjligheter 
till att leva ett bra liv trots en diagnos. De ville få patienterna medvetna om att sjukdomen 
inte automatiskt innebar att man skulle få ta insulinsprutor livet ut och få problem med 
ben och fötter vilket de flesta förknippade med diabetes. Sjuksköterskorna berättade att
det inte ens var säkert att patienterna behövde medicineras livet ut eller att den behövde 
vara på samma nivå. Att sjukdomen i hög grad kunde påverkas av hur man åt och rörde 
på sig.

”…Många vet nog inte om att man kan komma så långt med motion och kost 
som man faktiskt kan för det är ju en basbehandling och då ligger den ju till 
grund. Ibland kan det till och med vara så att man frågar patienten om de vill 
lägga om kosten och motionera eller börja med mediciner.”

”Jag säger att man bör äta tre mål om dan men att lunch och middag 
behöver inte vara lagad mat utan det kan räcka med en grovsmörgås med 
pålägg eller någonting annat beroende på kulturell bakgrund.”

De flesta sjuksköterskor gav allmän information de första gångerna de träffade 
patienterna och allteftersom anpassades informationen efter behov och kunskap. De 
försökte ge en helhetsbild om anledningen till att patienterna bör äta på ett visst sätt eller 
träna genom att knyta kosten och den fysiska aktiviteten till den metabola funktionen. Till 
diabetesteamet var också en dietist knuten dit sjuksköterskorna remitterade alla patienter 
en gång i början av sjukdomen för att få mer anpassad information och rådgivning. 

”Jag berättar om vikten av att äta mindre fett och socker och öka fiberintaget 
men även att det är viktigt att ta en promenad då och då och vilken effekt 
detta har på metabolismen.”

”Vi informerar om detta från början i och med att det ligger till grund för 
behandlingen. I början när de inte vet så mycket pratar man om vilken mat 
man ska undvika och att det inte är någon diet utan vanlig bra mat.”
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”…Om just motion brukar jag ta upp den aspekten att om du rör på dig så 
blir din kropp mer känslig för insulin och du får en bättre sockerbalans, du 
blir mer känslig för ditt egna insulin och förhoppningsvis får lägre 
blodsockervärden.”

En vårdcentral anordnade en gruppträff där ett antal nydebuterade typ 2 diabetiker 
tillsammans med en sjuksköterska och dietist pratade om kosten och fysisk aktivitet och 
svarade på deltagarnas frågor. Träffen avslutades genom att de tillsammans lagade en lätt 
lunch som utgick från tallriksmodellen.

Arbeta utifrån konkreta tecken

I undervisningen och i mötet med diabetespatienterna uppgav sjuksköterskorna att det var 
mycket lättare att prata om kost och fysisk aktivitet genom att visa bilder och genom 
konkreta resultat. Sjuksköterskorna ansåg att det gagnade patienten mer om de
diskuterade utifrån exempelvis en blodsockerkurva eller kostcirkel, vad som händer i 
kroppen när man äter annorlunda och ökar sin fysiska aktivitet. Sjuksköterskorna 
uppmuntrade patienterna i början då de fått sin diagnos att själva mäta blodsockret med 
jämna mellanrum före och efter måltid, fika eller liknade. Hur mycket blodsockret steg då 
man åt sötsaker kontra frukt och fiberrik kost och hur kurvan förändrades över tid. 
Detsamma gällde fysisk aktivitet där tre sjuksköterskor uppgav att de brukade säga till 
patienterna att mäta blodsockret före och ett par timmar efter en promenad på cirka 20 
minuter så att de med egna ögon kunde se vad som händer och på så sätt följa 
blodsockerkurvan. Att patienterna tilläts frihet att själva experimentera.

”…Initialt då patienterna fått sin diagnos låter vi dom själva pröva på att 
ändra lite vanor ett tag, cirka tre månader innan vi sätter in mediciner för att 
se om det blir någon förbättring…funkar det bra får man ganska bra gensvar 
och man märker att många faktiskt klarar sig på detta.”

”…Jag har ju märkt att om man visar någon bild eller något som man kan 
prata utifrån…så att man kan relatera till det, annars blir det bara massa 
prat om deras blodsocker och så. ”

Mätvärden är ett annat hjälpmedel som sjuksköterskorna ansåg har genomslagskraft hos 
patienterna. Att de efter en tids behandling kunde visa upp för patienten att exempelvis 
kroppsvikten eller midjemåttet minskat, att blodtrycket eller HbA1c sjunkit, att det 
faktiskt hade givit resultat. Vidare ansåg sjuksköterskorna att detta underlättade arbetet 
med att motivera och stödja patienterna till att upprätthålla de förändringar de gjort i sina 
mat- och motionsvanor. Resulterade livsstilsförändringarna även i att patienterna kunde 
minska medicineringen eller att de undslapp att öka den, såg sjuksköterskorna att de 
själva vunnit mycket i form av ökat förtroende och tilltro från patienterna, framför allt hos 
dem som tidigare varit skeptiska eller aldrig tidigare rört mycket på sig.
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”När jag håller på att ställa in insulindoserna och sådant brukar jag efter ett 
tag lugna mig lite och inte öka den för mycket, för då börjar patienterna 
märka att blodsockret börjar att gå ned. Då brukar jag säga till dem att ta nu 
lite promenader och tänk lite på vad du äter och då kan de i detta läget bli 
väldigt motiverade för då vill de inte ha mer insulin. ”

”...Man kan låta dem motionera en tid och efter det låta dem komma tillbaks 
hit till vårdcentralen och ta ett nytt HbA1c och faktiskt se att det gått ned. ”

Arbeta utifrån patientens villkor

I mötet med diabetespatienterna satte sig sjuksköterskorna mer eller mindre i en passiv 
roll där de lyssnade in vad patienten var intresserad av att veta vid just det tillfället och 
låta patienten styra samtalet. Sjuksköterskorna såg sig som ett bollplank som kom med 
råd och vägledning då patienten var öppen för det. Detta var även en viktig del för att 
aktivera patienterna till eget kritiskt tänkande men även för att inkludera dem i sin egen 
omvårdnad. Samtliga sjuksköterskor i studien uppgav att de måste utgå från patienternas 
normala vardagsliv. Det är viktigt att identifiera vilka intressen patienten har, hur en 
vanlig dag ser ut, matvanor och i hur stor utsträckning de rör på sig för att på så sätt se 
vad som är realistiskt att ändra på. Det viktiga var att sjuksköterskorna inte kritiserade 
patienten utan istället fann möjligheter som fungerade på lång sikt. Tre sjuksköterskor
arbetade uttryckligen utifrån modellen; Motiverande samtal, då de rådgav och 
informerade patienterna. Övriga sjuksköterskor jobbade på liknade sätt även om de inte 
utgick från någon speciell modell men försökte ändå få patienterna själva att komma fram 
till möjliga lösningar.

”..Man lägger över beslutet på patienten. Vad skulle du kunna tänka dig att 
ändra i din vardag /…/istället för att jag sitter här och bestämmer att han inte
får göra si och inte göra så.”

”…Framför allt måste man behärska sig och inte berätta allt vad man kan 
utan försöka lyssna efter vad de egentligen vill veta så att de inte sitter där 
med sina frågor och jag bara sitter och maler på, då lyssnad de i alla fall 
inte.”

”Jag brukar kolla hur livsrytmen är. Sedan under samtalets gång kommer 
man överens om tillsammans vad som är bra att ändra på och att man just 
lägger in motion, oftast då promenader vilket oftast räcker, kanske en 30 
minuter varje dag, är en jättebra behandling.”

I omvårdnaden med diabetespatienten försökte sjuksköterskorna utgå från en lagom nivå 
som inte var för svår och som patienten var i stånd till att klara. Det är en balansgång 
mellan att vara drivande men samtidigt inte skrämma i väg patienten. I de fall där 
patienten är svår att motivera upplevde ett par sjuksköterskor att det var bättre att ta ett 
steg tillbaka och låta patienten få tid och utrymme att tänka igenom sin situation. 
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Det viktiga är att inte ge upp och i de fallen istället inrikta omvårdnaden på den 
medicinska delen. En sjuksköterska uppgav att om situationen blev ohållbar och patienten 
”slarvade” med sin sjukdom och värdena sköt i höjden kunde hon markera genom att säga 
till att patienten var välkommen tillbaka då han var intresserad av att få hjälp. Man 
lämnade dörren öppen, i slutändan är det upp till patienten om han vill ta emot hjälp eller 
inte.

”Har man jobbat länge med det så finns det patienter som man måste vara 
väldigt tydlig och bestämd, att det inte är en hållbar situation att den är ögon, 
njurar och hjärta kommer att paja.”

”Det kan handla om olika former av intyg till exempel körkort till lastbil som 
ska godkännas och då kan man inte jamsa med utan då måste man ställa krav 
på patienten att börja sköta sin kosthållning.”

Arbeta mot ett mål

Redan i början när patienterna får kontakt med en diabetessköterska klargörs det att det 
finns ett antal behandlingsmål som man strävar efter att uppnå, dels på medicinsk väg 
men framförallt genom att ändra de vanor som försämrar sjukdomsutvecklingen. Samtliga 
sjuksköterskor ansåg det naturligt att prata och diskutera om kost och fysisk aktivitet med 
patienterna i och med att det är en basal del av behandlingen samtidigt som många 
patienter idag är ganska medvetna om detta i och med att det uppmärksammas mycket i 
media. Beroende på hur diabetesläget såg ut och hur patienterna uppfattades, träffade 
sjuksköterskorna dem i genomsnitt en gång per år, utöver läkarbesöket. De nydebuterade 
diabetespatienterna träffade sjuksköterskorna flera gånger den första tiden tills värdena 
låg bra och tills en bra medicinering hittats. Mycket berodde på hur god egenkontroll 
patienterna hade och förmåga att klara sig själva samt vilka åtgärder man kommit överens 
om att göra. Andra som var mer oroliga och ringde mycket om sina sockervärden försökte 
sjuksköterskorna träffa oftare ifall behovet av stöd och påbackning var stort. En 
sjuksköterska uppgav att hon efter varje besök brukade komma överens med patienten om 
när denne ansåg att de skulle träffas nästa gång. 

”Det är väldigt individuellt beroende på vilken patient det är och hur diabetes 
läget ser ut. Är det så att patienten har höga värden så träffar man dem 
oftare, det är lite grann hur man är som person och jag försöker anpassa mig 
efter deras önskemål.”

Större delen av besöken ägnades enligt sjuksköterskorna åt att diskutera kost och fysisk 
aktivitet beroende på vilket av det behovet var som störst samt hur målvärdena låg till. 
Sjuksköterskorna poängterade att de inte tog det i för stora steg, att målsättningarna blev
alldeles för stora. Det är viktigt att vara medveten om att många små mål kan ha stor 
effekt i det långa loppet. Patienten skall kunna fortsätta att leva ett vanligt liv fast de har 
fått en diagnos. Enkla åtgärder kunde vara att patienterna byter osten mot skinka, eller att 
de inte fikar varje dag om de tidigare tagit det för vana och inte kunde undvara sig detta. 
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Sjuksköterskorna uppgav att genom att kompromissa med patienterna blev förändringarna 
i de flesta fall mindre svåra att efterleva.

”Men jag tror ändå att man bör äta regelbundet för annars går det inte att 
hålla blodsockret jämnt. Det viktiga är att men inte kritiserar olika saker utan 
väljer ett par saker som man ändrar på till exempel att man byter ut den röda 
mjölken till den blåa.”

”Vissa saker betyder väldigt mycket för patienterna som de tycker är svårt att 
vara utan. Då får man försöka nå kärnan av problemet och nå fram till en 
lösning som verkar hållbar, att man kompromissar.”  

När det gällde fysisk aktivitet brukade sjuksköterskorna rekommendera patienterna
framförallt till att börja promenera minst 20 minuter varje dag. De utgick ifrån vad varje 
patient var i stånd till att genomföra. Sjuksköterskorna bidrog mer eller mindre aktivt med 
förslag på olika former av aktiviteter och vissa begränsades heller inte av att en del 
patienter hade några fysiska problem som gjorde att vardagsmotionen försvårades.

”…Och just att man lägger in motion, oftast då promenader vilket oftast räker 
för dessa patienter, man behöver inte jogga eller cykla två mil /…/ har de ont 
i höfter eller knän kanske promenader inte passar heller och då kanske man 
kan tipsa dem om att skaffa någon billig motionscykel eller börja simma. ”

”…Jag säger till patienten att målet är att han ska röra sig 30 minuter varje 
dag man ska aktivera sig sedan får man anpassa sig efter individen och dess 
förutsättningar.”

Ett annat sätt att främja fysisk aktivitet var genom att skriva ut ett recept på Fysisk 
aktivitet vilket två av sjuksköterskorna använde sig av då de ansåg det lämpligt. Där i kan 
de skriva hur ofta de tyckte att patienten skulle motionera, vilken form av aktivitet samt 
hur ofta. Detta tyckte de hade god effekt hos många i och med att det stod exakt vad 
patienterna skulle göra. En sjuksköterska brukade ibland skriva ”fys-recept” till 
sjukgymnasterna som då kallade patienten dit och gjorde förfrågningar. 

Beroende på hur resurserna såg ut på vårdcentralerna använde sig sjuksköterskorna i olika 
utsträckning av de olika mottagningarna som fanns att tillgå. Var det så att patienten hade 
som mål att gå ned i vikt kunde denne komma på viktkontroll varannan vecka. En 
sjuksköterska tog gärna hjälp av livsstilsmottagningen eller hälsovägledare vilka har en
annan utbildning och där patienterna kunde få extra påbackning och uppföljning. 

”Det kan vara så att man kör fast med patienten och då kan man låta an 
annan kollega träffa patienten vilket kan leda till att patienten får andra 
infallsvinklar /…/ jag lägger mycket kraft på dem med nydebuterad diabetes 
för jag har förstått att man vinner väldigt mycket på det, de är ju lättare att 
motivera än de som legat högt i sina värden många år och är vana vid det.”
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Syftet med studien var att kartlägga hur diabetessjuksköteskans arbetar för att främja kost 
och fysisk aktivitet i behandlingen vid typ 2 diabetes inom primärvården i Skaraborg.
För att erhålla en erfarenhetsbaserad grund i arbetet var inklutionskriteriet minst två års 
erfarenhet som diabetessjuksköterska. Enligt vår uppfattning är man mer trygg i sin roll 
och väl bekant med dessa patienter och arbetsuppgifter efter den tiden av praktisk 
mognad. Novisen (Benner, 1999) saknar omvårdnadserfarenhet och är beroende av 
metoder och riktlinjer för att kunna fungera i den kliniska vardagen. Novisen saknar 
förmåga att bedöma den enskilda situationen och kan därför inte anpassa sitt utförande av 
omvårdnadsåtgärder till den enskilde individen tillskillnad från den skickliga utövaren. Vi 
skickade ut förfrågningar till åtta diabetesmottagningar i primärvården om att delta i 
studien. Av dessa ställde fem diabetessjuksköterskor upp på intervjuerna. Vi nöjde oss 
med antalet deltagare då vi bedömde att fler inte skulle påverka resultatet nämnvärt då 
genomgång av transkriptionerna tydde på likartade svar. Intervjuer valdes för att vi ansåg 
det skulle ge bäst svar på syftet och problemformulering. Enligt Kvale (1997) är en 
intervju ett samtal som har en struktur och ett syfte. Intervjun går utöver det spontana 
vardagliga utbytet av åsikter och blir ett sätt att genom frågor och lyhört lyssnande erhålla 
grundligt prövade kunskaper. 

Intervjuerna var semistrukturerade med ett antal frågor för att inrikta oss på kost och 
fysisk aktivitet och på så sätt inte fokusera på läkemedelsbehandlingen. Den är även 
lämplig då informanterna har möjlighet att prata fritt inom det valda ämnet och att det ges 
möjlighet att ställa följdfrågor (Polit & Beck, 2006). Ett annat alternativ hade kunnat vara 
en enkätstudie men nackdelen med detta skulle vara att vi inte fick tillräckliga svar samt 
att vi riskerade mindre deltagande. En metod som skulle kunna vara bättre är genom 
observationer då forskarna gör egna iakttagelser och undviker på så sätt eventuella 
försköningar av diabetessjuksköterskornas utsagor. Då vi från början var medvetna om 
tidsramen för studien ansåg vi att denna form skulle bli för tidskrävande då en 
observation skulle kunna medföra flera dagars iakttagelser. Vår uppfattning är att vald 
metod fungerade bra då deltagarna tyckte det underlättade att ge svar då färdiga frågor 
fanns till hands samt att deras erfarenheter kring ämnet framkom ur intervjumaterialet. 

I samband med att tid och plats bokades för intervjutillfället angavs även ungefärlig längd 
för den tänkta intervjun så att de i god tid kunde avsätta tillräckligt med tid för att undvika 
att bli störda eller bli stressade till nästa patientbesök. Intervjuerna genomfördes på 
respektive mottagningsrum vilket kunde medföra en viss trygghet för sjuksköterskan. På 
grund av att intervjuerna spelades in på band kan detta ha påverkat längden på svaren då 
diktafonen för vissa deltagande upplevdes som ett stressmoment. 
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Intervjuerna transkriberades ordagrant med pauser för att inte missa helheten och känslan 
i intervjun, men även för att få med sjuksköterskornas personliga reflektioner och 
funderingar. Vi läste igenom materialet flera gånger var för sig för att bilda oss en egen 
uppfattning om texterna för att sedan tillsammans diskutera vad vi kommit fram till. Efter 
bearbetning av det transkriberade materialet framkom fem teman som beskrev 
sjuksköterskornas arbete med att främja kost och fysisk aktivitet i behandlingen. Efter 
vidare genomläsning av resultatet fann vi ett genomgående tema; motivation, som blev ett 
huvudtema. De fem övriga kan mer ses som sjuksköterskornas verktyg till att väcka
patienternas motivation.

För att stärka validiteten på resultatet har vi även använt citat från samtliga intervjuer som 
redovisats i samband med varje tema.

Resultatdiskussion

Att motivera patienter till livsstilsförändringar kan vara ett mycket svårt arbete för 
sjuksköterskan. Det går inte att endast berätta alla måsten för att uppnå ett optimalt 
sjukdomsförlopp, utan ta informationen till ett djupare plan där den kan bli meningsfull 
för patienten.

Informanterna tyckte att det var viktigt att skapa en god relation med patienterna för att 
kunna etablera meningsfull diskussion kring kost och fysisk aktivitet. På detta vis kan det 
bli lättare att identifiera speciella behov som har betydelse för att få patienterna 
motiverade och förutsättningar till att följa överenskomna behandlingsåtgärder. Orem 
(1995) hävdar att för att sjuksköterskan skall kunna hjälpa sina patienter,  förutsätts det att 
man måste etablera en människa- till – människa- relation mellan sjuksköterska och 
patient. Det idealiska är om dessa roller och beteenden är komplementära. Med en god 
relation vill sjuksköterskan skapa förtroende och trygghet som möjliggör ett avslappnat 
möte där patienterna befrämjas till att bidra med sina tankar och kunskaper. Ruderfelt och 
Axelsson (2004) menar att socialt stöd underlättar för patienterna att följa sin diet men 
även för att genomföra beteendeförändringar. Genom att identifiera och diskutera hinder 
har det visat sig vara effektivt för att öka följsamheten i behandlingen. 

Poskiparta, Kasila och Kiuro (2006) kom fram till att sjuksköterskor ofta misslyckas med 
att upprätthålla en dialog kring patienternas hälsovanor som skulle kunna leda till en 
livsstilsförändring. Patienterna upplevde att de själva fick föra upp ämnet på tal. Enligt 
resultatet har inga sådana svårigheter framkommit utan sjuksköterskorna har själva satt 
sig i en passiv roll där de stimulerade patienterna till att själva komma på vad samtalet 
skulle handla om. De såg ingen mening i att styra patienterna att prata om kost och fysisk 
aktivitet om de inte var redo för det. Detta kan peka på att det finns skilda uppfattningar 
om vad som förväntas av besöket där patienten väntar sig en mer drivande funktion hos 
sjuksköterskan som aktivt kommer med konkreta förslag om hur behandlingen bör läggas 
upp. Enligt resultatet är det en balansgång mellan att vara drivande och samtidigt undvika 
att mista patientens motivation och därför tog sjuksköterskorna hellre ett steg bakåt och 
ge patienten möjlighet att reflektera över sin situation. 



16

En anledning till att sjuksköterskorna lät patienterna själva styra mötet kan vara ett sätt 
för dem att se hur långt patienten är beredd att förändra sina kost- och motionsvanor. Det 
finns inga skäl att påtvinga patienterna till att genomföra förändringar om de inte är redo 
att ta det steget. Maslow (1987) arbetade fram en behovshierarki där han menade att det 
ligger ett komplext grundläggande behov bakom ett skenbart självklart beteende. För att 
uppnå självförverkligande måste personen i fråga innan uppnått tillfredställelse inom 
vissa områden vilka är fysiologiska-, trygghets-, tillhörighets-/ kärleks-, 
uppskattningsbehov.

Genom att sätta sig i en passiv roll ökar möjligheterna för patienten att klargöra sina 
behov, det underlättar på så sätt för sjuksköterskan att anpassa sina omvårdnadsåtgärder 
till den enskilde individen. Möjligheterna till att finna ett behandlingsalternativ som 
passar patienten ökar. 

En annan faktor till att patientmötet såg ut som det gjorde kan bero på att det endast var 
kvinnliga informanter. En intressant aspekt är hur mötet skulle se ut då manliga
sjusköterskor deltagit i studien då män och kvinnor kan tänkas kommunicerar på olika 
sätt med patienterna. Vi hade förväntat oss en mer drivande funktion hos sjuksköterskan 
med fler direkta mål då de har en återkommande kontakt med patienten.

I studien framgår det att sjuksköterskorna anpassar sin information efter vilka behov och 
kunskaper patienterna har till skillnad från Poskiparta, Liimatainen, Kettunen & Karhila 
(2001) som menar på att sjuksköterskor lätt försätter patienter i en lyssnarroll. Många 
gånger informerar sjuksköterskorna om saker patienterna redan kände till eller inte var i 
behov av att veta vilket gjorde dem frustrerade och inte lyssnade. Då en sjuksköterska 
inom ett område besitter stor kunskap kan det vara lätt att överösa patienterna med 
information utan att tänka på det, det går på ren rutin. De har en hög ambitionsnivå och 
vill uppnå goda behandlingsresultat och vill på så vis inte missa viktiga aspekter som kan 
ha betydelse för patienten.   

Studien har även visat på att sjuksköterskorna inte jobbade efter någon specifik 
patientundervisningsmodell utan efter egen erfarenhet och vad som kan vara aktuellt i den 
enskilda situationen. Vi människor har olika förutsättningar att ta till oss information och 
göra den betydelsefull. Risken med att inte utgå från någon modell kan bli att 
sjuksköterskorna missar väsentlig information om patienterna som kan ha stor betydelse i 
slutändan. Det kan även leda till att undervisningen blir ostrukturerad och tar upp 
oväsentliga upplysningar som gör att patienterna på så sätt tappar intresset och därmed 
motivationen.  

En stor del av diabetessköterskornas uppgifter innebar att ge allmänna kostråd till 
patienterna eftersom en rätt sammansatt kost kan utgöra en god basbehandling. Hjelm et 
al. (2003) menar att detta ställer krav på goda kunskaper och utgör en viktig del i 
patientundervisningen. Frågan är om sjuksköterskan besitter tillräckliga kunskaper om 
kost för att hjälpa och motivera till kostförändringar, men även för att kunna svara på alla 
de frågor patienterna kan tänkas ha. Vilka kunskaper behöver patienterna få för att 
underlätta en kostgrundad behandling?
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I diabetesteamet ingår en dietist som sjuksköterskan kan få hjälp av och som patienterna 
träffar en gång, men en intressant aspekt är om detta är tillräckligt, om sjuksköterskorna
utnyttjar dietisternas fulla funktion. En anledning till att det idag inte är möjligt är bristen 
på dietister att tillgå inom primärvården. 

Gruppundervisning var något som vissa vårdcentraler hade satsat på och fått bra gensvar 
från patienterna och deras värden. Murphy, Simkins och Helowicz (1999) menar på att 
gruppträning har positiva effekter på patientens motivation och vällbefinnande. 
Patienterna kunde se fördelarna med träning och fick mer energi till att fortsätta efter 
avslutad gruppträff. Denna form av gruppundervisning har inte bara fördelar för att få 
människor att börja röra på sig utan ger även möjlighet för utbyte av erfarenheter 
patienterna sinsemellan och finna stöd hos varandra då de befinner sig i samma situation.
Fysisk aktivitet är ett av de allmänna behandlingsmålen som sjusköterskorna vill uppnå 
vilket kan vara en stor omställning för patienterna och bygger på stort egenansvar. På 
detta sätt skulle vården kunna ge patienten verktyg till att komma igång med sin träning 
och inte bara komma med förslag och önskemål.

Konklusion

Resultatet i denna studie visar att sjuksköterskorna är angelägna om att få patienterna till 
att genomföra ändringar av kost och fysisk aktivitet. En annan viktig del är att få 
patienterna till att förstå vad dessa faktorer har för inverkan på typ 2 diabetes. De ser det 
som en central del av deras arbete och ägnar mycket tid till att diskutera ämnet med 
patienten och försöker få dem till att se det ur olika perspektiv. Diabetessköterskorna låter 
patienterna själva styra mötena. Genomförandet av koståtgärder och fysisk aktivitet blir 
därför ofta en lång process då beslutet får mogna fram. Trots detta är både personal och 
patienter överlag medvetna om dess positiva effekter på sjukdomen.

Implikationer

Vidare forskning bör fokusera på vad sjukvården kan göra för att effektivisera och uppnå 
ökad följsamhet i behandlingen. Då deltagarna i denna studie endast är kvinnor vore det 
även av intresse att göra studier om patientundervisning ur ett genusperspektiv för att 
kartlägga eventuella skillnader i diabetesvården.
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BILAGA 1

Vi är två sjuksköterskestudenter vid Högskolan i Skövde som arbetar med en studie (C- uppsats) 
vars syfte är att undersöka sjuksköterskans hälsofrämjande arbete vid typ 2 diabetes i 
primärvården. Vi är intresserade av hur sjuksköterskan informerar och motiverar patienterna till 
ändrade motions och kostvanor samt hur det följs upp.

Vi använder oss av en kvalitativ metod vilket bland annat innebär att vi vill intervjua en 
sjuksköterska som arbetar på en diabetesmottagning och möter dessa patienter. Intervjuerna 
kommer att genomföras v. 41-42 på plats och tid som passar Er. Vår förhoppning är att Du ger 
oss Ditt medgivande till att genomföra intervjun med sköterskan som besitter denna erfarenhet. 
Vi vill också be om din hjälp att välja ut en sjuksköterska som är villig att ställa upp i denna 
studie.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt och alltmaterial behandlas konfidentiellt vilket innebär att det 
inte kommer att framgå vem sagt vad. Vi vill här poängtera att det inte är patient eller 
patientuppgifter vi vill studera utan sjuksköterskan informativa och pedagogiska praktik. 

Uppgifterna kommer att sparas och bevaras på ett sådant sätt att ingen obehörig kan komma ta 
del av råmaterialet. 

Resultatet kommer att presenteras som Examensarbete 10 p., Sjuksköterskeprogrammet vid 
Högskolan i Skövde. Studien kommer att E- publiceras och kan därför läsas av alla.

Vi arbetar under handledning av Frode Slinde, Universitetslektor, tel: 0500-XXXXXX

Tillstånd/ avslag för genomförandet av studien kan lämnas via mail eller på denna blankett. 
Tacksam för svar så snart som möjligt.

Härmed ger jag tillstånd/avslag till att genomföra intervju på ………………………….(namnge 
vårdcentral).

……………………………… ………………………………
Verksamhetschef Sjuksköterska

Ort och datum:………………………………………

Med vänlig hälsning//

Fabian Paunovic Sebastian Hjalmarsson
Adress: XXXXX Adress: XXXXX
Tfn: XXXXX Tfn: XXXXX
Mail: XXXXX Mail: XXXXX
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BILAGA 2

 Hur stor del vid mötet med patienterna handlar om medicinska resp. icke- medicinska 
åtgärder?

 Jobbar ni efter några specifika behandlingsriktlinjer?

 Jobbar ni efter någon speciell modell för patientundervisning?

 Hur tar ni upp ämnet kost och motion med patienterna?

 Vilka rekommendationer gör ni gällande motion och kost?

 Hur jobbar/motiverar ni för att genomföra förändringar?

 Patienter som inte har motivation; hur jobbar ni för att nå dessa?

 Hur lägger ni upp en behandlingsplan gällande dessa åtgärder?

 (Hur kan den se ut?) Mål?

 Följer ni upp sådana åtgärder? Hur?

 Hur håller ni ”diskussionerna” vid liv? Finner ni svårigheter?

 (Vid uppföljning;) Märker ni någon förbättring gällande sjukdomen och pat. 
Allmäntillstånd?

 Är patienterna medvetna om kostens och motionens effekt på sjukdomen? Hur uppfattar 
du deras syn på detta överlag?

 Hur uppfattar ni er roll i behandlingen? Vad kan du göra?

 Är kost och motion något som skulle kunna användas mer i diabetesbehandlingen?

 Tycker du som diabetessköterska att kontakten med patienterna som genomgår/bör 
genomgå livsstilsförändringar är för liten? (med tanke på stödet?)

 Tycker ni att ni har tillräckliga kunskaper för att nå fram till dessa patienter gällande 
ämnet?

 Vem har det yttersta ansvaret för kost- och motionsåtgärder i primärvården?

 Hur fungerar samarbetet mellan diabetessköterskan/sköterska och den person som är 
ansvarig?


