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Diabetes är en utav Sveriges vanligaste folksjukdomar och idag lever 300 000 personer 
med denna kroniska sjukdom, och antalet ökar.  I denna litteraturöversikt behandlas typ 2 
diabetes vilken är den vanligast förekommande typen av diabetes. Något botemedel finns 
idag inte utan dagens behandling består av insulin, antidiabetika, god kosthållning samt 
fysisk aktivitet och är mer av ett preventivt syfte för att förebygga åtföljande 
komplikationer. Diabetes är vanligt förekommande inom vården och sjuksköterskan har ett 
stort ansvar i behandlingen, då den till stor del består av patientundervisning.  I tidigare 
forskning har det framkommit att sjuksköterskor upplevt att de har brister i sin kunskap 
och undervisning. Syftet med denna litteraturöversikt består i att beskriva resurser och 
brister i sjuksköterskans undervisningsarbete av patienter med typ 2 diabetes. Totalt 
analyserades 15 vetenskapliga artiklar och sex teman framkom. Dessa är; Undervisning 
och information, Kunskap, Kommunikation, Motivation och engagemang, Psykisk 
påverkan och Förutsättningar. Resultatet visar att det finns både resurser och brister i 
sjusköterskans undervisningsarbete av patienter med typ 2 diabetes. Dessa påverkar 
sjuksköterskan i hennes undervisningsarbete och därmed även patienternas vårdkvalitet. 



Abstract

Title: Diabetes - Resources and failures in nurse education

Institution: School of Life Science. University of Skövde

Kurs: Thesis in nursing care 15 ECTS

Författare: Oscarsson, Jenny; Svensson, Per
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Månad och år: May 2008
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Diabetes is one of the most common diseases in Sweden today and 300 000 persons live 
with this chronic disease and the number is increasing. In this literature survey type 2 
diabetes is processed which has the highest prevalence rate. No cure exists, instead 
treatment focuses on preventive measures consisting of insulin, antidiabetic, diet therapy 
and physical activity, which is found effective in preventing complications. The diabetes 
prevalence is high in all health care instances and the nurse has a great responsibility which 
to a large extent consists of patient education. Former surveys have shown that nurses 
experienced shortage in their knowledge and education skills. The aim of this literature 
survey is to describe resources and failures in nurse education of patients with type 2 
diabetes. A total of 15 scientific articles where analysed and six themes emerged. The 
themes are; Education and information, Knowledge, Communication, Motivation and 
engagement, Psychical influence and Presumptions. The results show that there are both 
resources and failures in nurse education of patients with type 2 diabetes. These resources 
and short-comings affect the nurse in her education and consequently the patients quality 
of care.  
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INLEDNING

Diabetes är en kronisk sjukdom som är allmänt förekommande i Sverige. Sedan 1980-talet 
har antalet diabetiker ökat och idag lever 300 000 personer i Sverige med diagnosen 
diabetes (Folkhälsorapporten, 2005). Ordet diabetes kommer från grekiskan och betyder 
passera igenom, vilket syftar till de stora vattenmängder som passerar igenom kroppen vid 
diabetes. Diabetes beskrevs redan under 100-talet efter Kristus av den grekiske läkaren 
Aretaios (Nationalencyklopedin, 1991). Eftersom diabetes ses som en folksjukdom och är 
mycket utbredd i samhället föreligger en hög förekomst av diabetes i de flesta områden 
inom sjukvården, såväl sluten- som öppenvård. I sitt arbete träffar sjuksköterskan därmed 
dagligen patienter med diabetes som behöver vård och undervisning. Det är således viktigt 
att sjuksköterskan besitter professionell kunskap om diabetes och dess omvårdnad. Allt för 
att vården som ges skall vara av hög kvalitet och ge ett gott resultat. 

Målet för hälso- och sjukvård i Sverige är att alla har lika rätt till sjukvård. Den vård som 
ges ska vara av god kvalitet och patientens säkerhet alltid komma i första hand. Personal 
inom hälso- och sjukvård har också ett ansvar att tillgodose patientens behov av kontinuitet 
och säkerhet. Den hälso- och sjukvårdspersonal som bär ansvaret för en patient ska ge 
denne individuellt anpassad information om sitt hälsotillstånd och om de metoder för 
undersökning, vård och behandling som finns (SFS 1982:763). Enligt 
Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) ingår det i 
sjuksköterskans arbetsuppgift att informera och undervisa patienter och närstående samt att 
förvissa sig om att patienten och närstående förstår given information. Information och 
undervisning är ett område i sjuksköterskans yrkesroll som kräver bred kunskap och ett 
stort engagemang i arbetet och som är avgörande för att patienten skall erhålla en god och 
värdefull behandling. 

När en patient nyligen har fått diagnosen typ 2 diabetes, är denne i behov av information 
om sin sjukdom och om eventuella livsstilsförändringar som sjukdomen kräver. Det är en 
ny och främmande livssituation som patienten ställs inför. Enligt de nationella riktlinjerna 
för vård och behandling vid diabetes mellitus (1999) är det hälso- och 
sjukvårdspersonalens uppgift att informera patienten om sjukdomen och vad patienten kan 
göra för att hantera sin sjukdom, samt att samordna behandlingsinsatser. I och med att 
patienten lever med typ 2 diabetes blir denne beroende av hälso- och sjukvårdens 
specialiserade kunskaper om sjukdomen. Sjuksköterskans profession finns i ämnet 
omvårdnad och under det personliga mötet vid omvårdnaden av patienten kan många 
frågor väckas hos patienten, som ska känna att de kan anförtro sig till sjuksköterskan. Detta 
är en situation där sjuksköterskan undervisar patienten i ett förtroligt individuellt samtal. 
Undervisningen av patienter med typ 2 diabetes kan även ske under ordnade förhållanden, 
där sjuksköterskan undervisar flera patienter samtidigt i en grupp. Varje 
undervisningstillfälle är viktigt och kräver kunskap och engagemang hos sjuksköterskan.



2

BAKGRUND

Då fokus i denna studie ligger på typ 2 diabetes, beskrivs typ 1 diabetes övergripligt medan 
en mer ingående beskrivning av typ 2 diabetes följer. Gemensamt för typ 1 och typ 2 
diabetes är att de är omsättningssjukdomar som karakteriseras av högt blodsocker och 
rubbningar i omsättningen av kolhydrater, fett och protein (Skafjeld, 2006). För att 
fastställa diagnosen diabetes på ett enkelt sätt görs en plasmaglukosmätning, då detta värde 
vid ett enstaka tillfälle överstiger 11, 0 mmol/l under icke fastebetingelser tyder detta på 
diabetes. Även urinprov tas för att undersöka om det finns socker i urinen, vilket är 
ytterligare ett utmärkande tecken på diabetes (Agardh, Berne & Östman, 2005). Enligt 
WHO:s (Världshälsoorganisationens) riktlinjer ska en frisk människa ha ett 
fasteblodsockervärde mellan 4,2 och 6,0 mmol/l (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & 
Östenson, 2007).

Typ 1 diabetes

Typ 1 diabetes kallas även barn- och ungdomsdiabetes och i Sverige finns det ca 30 000 –
40 000 personer som lever med sjukdomen (Folkhälsorapporten, 2005). Typ 1 diabetes är i 
vissa fall en ärftlig sjukdom men kan även uppkomma utan genetiska faktorer. 
Förekomsten av typ 1 diabetes i Sverige är den näst högsta i världen, efter Finland. 
Vanligast är att sjukdomen uppkommer hos barn och unga mellan 5 och 15 år men även 
vuxna människor kan få typ 1 diabetes.  Vid typ 1 diabetes förstörs de insulinproducerande 
betacellerna i bukspottskörteln successivt vilket leder till en förhöjd sockerhalt i blodet. 
Insjuknandet vid typ 1 diabetes sker ofta snabbt och tidiga symtom är stark törst, täta 
blåstömningar och trötthet. Typ 1 diabetes behandlas alltid med insulin och behandlingen 
sätts in så tidigt som möjligt efter att diagnosen har fastställts (Agardh, et.al., 2005).

Typ 2 diabetes 

Typ 2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och enligt Folkhälsorapporten (2005) 
finns det i Sverige omkring 250 000 personer med diagnosen. Sjukdomen kännetecknas av 
bristande insulinproduktion och nedsatt insulinresistens, detta kan förändras under 
sjukdomsförloppet. Ärftlighet föreligger vid typ 2 diabetes, då studier med enäggstvillingar 
har visat att om den ene utvecklar sjukdomen är risken 79-90 % att även den andre 
utvecklar typ 2 diabetes. Övervikt är vanligt förekommande hos personer med typ 2 
diabetes, vilket bidrar till bukfetma, hypertoni och lipidrubbningar. Detta medför en ökad 
risk för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar (Agardh, et.al., 2005). Typ 2 diabetes visar 
inte alltid några symtom, en person kan ha sjukdomen utan att veta om det. Vanliga 
symtom för typ 2 diabetes är ökad törst, stora urinmängder, diffus trötthet och torrhet i 
munnen (Alvarsson, et.al., 2007).

Riskfaktorer

Det finns tre stora riskfaktorer för att utveckla typ 2 diabetes. Övervikt är den största 
faktorn och risken att utveckla diabetes ökar i takt med att övervikten ökar. För att mäta 
övervikt används BMI (body mass index), där ett värde över 26 är ett varningstecken för 
att utveckla diabetes. Fysisk inaktivitet är den andra faktorn som har visat sig ha en stor 
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inverkan på typ 2 diabetes då en ökad fysisk aktivitet bidrar till en ökad insulinkänslighet. 
Fysisk aktivitet och en god kondition har en skyddande effekt mot typ 2 diabetes. Den 
tredje riskfaktorn är kostens sammansättning där ett för högt intag av högrenade 
kolhydrater och mättat fett ökar risken för övervikt som i sin tur ökar risken för typ 2 
diabetes (Agardh, et.al., 2005).

Behandling

Typ 2 diabetes behandlas med kost, tabletter eller insulin. Behandlingens mål är att 
normalisera förhöjda glukosvärden och förebygga de åtföljande komplikationer som 
sjukdomen kan medföra senare i sjukdomsförloppet. En god kosthållning tillsammans med 
fysisk aktivitet och viktnedgång kan räcka för att upprätthålla normala blodsockervärden 
fram till ett visst stadie i sjukdomen. Regelbundna måltider och hälsosam mat med en jämn 
fördelning av energigivande näringsämnen är en bra mall. Kostbehandling utarbetas för 
varje individ för att tillgodose behov, situation och tidigare matvanor (Agardh, et.al., 
2005). När god kosthållning och fysisk aktivitet inte längre räcker till för att upprätthålla 
normala blodsockervärden, är nästa steg medicinering med perorala antidiabetika eller 
insulin. Det finns flera olika perorala antidiabetika på marknaden; insulinfrisättande 
tabletter, tabletter som förbättrar insulinkänsligheten, tabletter som hämmar absorptionen 
av glukos i tarmen och tabletter som bidrar till viktreduktion och blodsockersänkning. 
Indikationen för insulinbehandling vid typ 2 diabetes infinner sig vid uttalade symtom för 
hyperglykemi eller när det av andra skäl inte är lämpligt med perorala antidiabetika. 
Insulinbehandlingen kan vara tillfällig eller kontinuerlig vid typ 2 diabetes. Det finns flera 
olika typer av insulin; kort-, medellång- och långverkande preparat. Valet av behandling 
sker i samråd mellan läkare, sjuksköterska och patient (Agardh, et.al., 2005).

Komplikationer

Vanligtvis uppstår komplikationer vid typ 2 diabetes efter många års sjukdom, men idag 
finns det bra kunskap om hur komplikationer förebyggs och det bidrar till att 
komplikationer uppkommer sent i sjukdomsförloppet. Det är väldigt viktigt att patienten 
följer den ordinerade behandlingen och det är ofta även av stor vikt att vidta vissa 
livsstilsförändringar såsom rökstopp, ökad fysisk aktivitet och viktminskning (Alvarsson, 
et.al., 2007). Under hela sjukdomsförloppet påverkas blodkärlen och nerverna i kroppen 
negativt. Mikroangiopati innebär att de små blodkärlen påverkas negativt av sjukdomen, 
medan makroangiopati innebär en negativ påverkan på de stora blodkärlen. Neuropati 
innebär en negativ påverkan på nerverna. Betydande organ som kan drabbas av 
diabeteskomplikationer är hjärtat, mag-tarmkanalen, fötterna, njurarna och ögats näthinna 
(Alvarsson, et.al., 2007).

Risken för personer med diabetes att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar är avsevärt större 
i jämförelse med personer som inte har diabetes. Förändringar i de stora blodkärlen leder 
till åderförkalkning, vilket ökar risken för hjärtinfarkt, stroke samt nedsatt cirkulation i 
benen. Skador i njurarna vid diabetes innebär att protein läcker ut i urinen och dessa skador 
är vanligare vid typ 2 diabetes än vid typ 1 diabetes. Högt blodtryck ska man vara extra 
vaksam på vid diabetes då förtjockning av de små blodkärlen i njurarna kan bidra till 
hypertoni (Alvarsson, et.al., 2007). 
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Orsaken till att svårläkta fotsår är ett problem vid diabetes är neuropati, mikroangiopati 
samt makroangiopati. Dessa sår har ofta en utdragen läkningsprocess och det kan ta mer än 
ett halvår innan läkningen är färdig. Efter flera år (20-25) med diabetes, kan retinopati 
uppstå, vilket innebär att det bildas utbuktningar i små blodkärl i ögonbotten. Om dessa 
utbuktningar brister kan akut synnedsättning uppstå. Andra orsaker till synnedsättning vid 
typ 2 diabetes är svullnad i gula fläcken, grå starr och grön starr. Mag- tarmkanalen 
påverkas av de nervskador som uppstår vid diabetes och yttrar sig som illamående, 
förstoppning och diarré (Alvarsson, et.al., 2007).

Vårdpedagogik

Historik

Då sjuksköterskans pedagogiska arbetsuppgifter har en lång historia, är det av värde för 
denna studie att känna till hur de pedagogiska arbetsuppgifterna har etablerats i 
sjuksköterskans arbete. Redan i början av 1900-talet blev pedagogiken, att ge 
hälsoupplysning och råd till patienter, närstående och allmänheten, en del av 
sjuksköterskans arbetsuppgifter. År 1916 betonades vikten av att sjuksköterskorna behövde 
en undervisande kompetens i sitt yrke. De var inte alla sjuksköterskor som ville förlika sig 
med den undervisande rollen som infördes i yrket eftersom de såg det som en tung börda. 
När det blev en brist på läkare och sjuksköterskor efter andra världskriget, ändrades 
sjuksköterskans uppgifter. Sjuksköterskan skulle nu, till skillnad från tidigare, inte bara 
lära patienten goda hälsovanor utan även ge råd till patienter om sjukdom och 
tillfrisknande, något som tidigare enbart var läkarens uppgift. Införandet av ämnet 
undervisningsmetodik i utbildningen ägde rum i och med 1955 års läroplaner. På 1960-
talet hade sjuksköterskans informerande roll en självklar plats i yrkesrollen men det visade 
sig att det fanns stora brister i undervisningsarbetet. Trots att sjuksköterskans pedagogiska 
uppgifter infördes redan i början av 1900-talet, har det funnits ett stort problem i 
sjuksköterskeutbildningen eftersom vårdpedagogik har varit ett underämne till andra 
ämnen som till exempel arbetsledning och sjukvårdslära (Pilhammar, Berg, Friberg, 
Gedda, & Häggström, 2003). 

Begrepp 

Tre vanliga begrepp som används i vårdpedagogik är undervisning, information och 
rådgivning och det är inte ovanligt att dessa begrepp används synonymt. I denna studie 
kommer dessa begrepp att återkomma och därför är det av värde att särskilja och definiera 
begreppen. Pilhammar, et.al., (2003) refererar till Carlgren & Marton (2000) som menar att 
undervisning är en planerad aktivitet, med ett planerat innehåll och ett specifikt 
förhållningssätt till undervisning och inlärning. Meningen för den som undervisar är att 
förmedla sina kunskaper på ett sådant sätt så att den som lyssnar kan ta till sig kunskap, 
förstå den och göra den till sin egen. Information är en envägskommunikation där en 
människa aktivt överför ett budskap till en passiv människa. För att mottagaren skall kunna 
tillgodogöra sig den givna informationen och göra den till egen, krävs att denne har en 
grundkunskap inom området och kan tolka innehållet i informationen. Rådgivning innebär 
ett samspel mellan sjuksköterska och patient, där det finns tillfälle för reflektion och 
frågeställning. Målet med rådgivning är att de nya kunskaper som patienten erhåller skall 
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kunnas knytas ihop med redan befintlig kunskap och på så sätt skapa förståelse (Pilhammar 
et al. 2003).

Tidigare forskning

Det ingår i sjuksköterskans yrkesroll att undervisa patienter och närstående 
(Socialstyrelsen, 2005). Jallinoja, Absetz, Kuronen, Nissinen, Talja, Uutela & Patja (2007) 
menar att majoriteten av sjuksköterskor anser att det ligger i deras uppgift att informera, 
motivera och stödja patienter i deras livsstilsförändringar. Detta påvisar att det inte 
föreligger något missförstånd vad gäller arbetsuppgiften, då undervisningsrollen tydligt 
framgår i Kompetensbeskrivning för sjuksköterskor (Socialstyrelsen, 2005) samt att studier 
visar att sjuksköterskor själva anser att det är deras uppgift. Trots detta uppger en 
signifikant del av sjuksköterskor att de upplever sig ha bristande färdigheter inom 
livsstilsrådgivning (Jallinoja, et.al., 2007).

I studien av Holmström och Rosenqvist (2005) som genomfördes i Sverige redovisades det 
att patienter med typ 2 diabetes hade kontakt med läkare, diabetessjuksköterska och dietist 
på vårdcentralen. Trots dessa kontakter uppvisade patienterna stora kunskapsbrister om sin 
egen sjukdom och dess behandling. Undervisning och kontakt med sjukvården finns, men 
det finns också brister i sjuksköterskans undervisningsarbete, som gör att patienten inte kan 
ta till sig information. Sjuksköterskor anser sig inte vara säkra i den undervisande rollen 
och de anser att det är svårt att ta upp känsliga frågor om övervikt och rökning med 
patienter med typ 2 diabetes (Jallinoja, et.al., 2007; Poskiparta, Kasila & Kiuru, 2006). 
Vidare visar studien av Poskiparta, et.al., (2007) en annan tydlig brist i sjuksköterskans 
undervisande arbete. Denna brist ligger i att sjuksköterskorna under rådgivningen 
misslyckades med att ta tillvara på patienternas individuella intressen, behov och resurser, 
även då patienterna själva tog upp detta. Studien visade även på begränsningar i både 
sjuksköterskans och patientens kommunikationsfärdigheter, vilket är en betydande brist för 
sjuksköterskan i hennes undervisningsarbete (Poskiparta, et.al., 2007). 

PROBLEMFORMULERING

Tidigare studier visar att sjuksköterskans undervisningsarbete med typ 2 diabetiker är en 
viktig resurs och av stor betydelse för egenvård och välbefinnande, studier visar samtidigt 
att det förekommer brister i undervisningen. Dessa resurser och brister är viktiga att 
beskriva eftersom den kunskap som detta genererar kan leda till ökad kunskap och 
förståelse hos sjuksköterskan och i hennes undervisningsarbete. Vidare är förhoppningen 
att detta leder till en bättre hälsa och livsvillkor för patienter med typ 2 diabetes.

SYFTE

Syftet med studien är att beskriva sjuksköterskans resurser och brister i
undervisningsarbetet av patienter med typ 2 diabetes utifrån patientens och/eller 
sjuksköterskans perspektiv.
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FRÅGESTÄLLNINGAR

 Vilka resurser finns i sjuksköterskans patientundervisning?
 Vilka brister finns i sjuksköterskans patientundervisning?

METOD

I detta metodavsnitt behandlas tillvägagångssätt vid insamlande och analys av litteratur. 
Vidare beskrivs vald forskningsmetodik samt forskningsetiska aspekter.

Litteraturöversikt 

Studien är en kvalitativ litteraturöversikt som är ett strukturerat arbetssätt för att skapa en 
bild över ett valt område. Syftet med en litteraturöversikt är att skapa en överblick över 
kunskapsläget inom ett visst vårdvetenskapligt område, eller ett problem inom 
sjuksköterskans verksamhetsområde. Studien ska ge en objektiv överblick av 
kunskapsläget inom valt ämne. Målet att öka förståelsen för hur patienters upplevelser, 
erfarenheter, förväntningar och behov kan mötas, är grunden till kvalitativa studier 
(Friberg, 2006).

Urval

Inklusionskriterierna består i att artiklarna ska vara relevanta i förhållande till studiens 
syfte, vara empiriska, omfatta vuxna patienter med typ 2 diabetes, inte vara äldre än 2003, 
samt vara vetenskapliga. Artiklarna skulle behandla patientens och/eller sjuksköterskans
perspektiv på sjuksköterskans undervisningsarbete av patienter med typ 2 diabetes.

Datainsamling

Data har insamlats i form av vetenskapliga artiklar genom sökning i databaserna CINAHL, 
PUBMED samt sekundärsökning i form av referenser i litteratur. Dessa databaser ansågs 
relevanta till studien eftersom de är två av de största databaserna inom omvårdnad. 
CINAHL är huvuddatabas för ämnet omvårdnad och PUBMED täcker områdena medicin, 
omvårdnad, odontologi och paramedicin. De på förhand utvalda urvalskriterier (se ovan) 
utgjorde grunden för sökandet. Sökningen genomfördes på engelska och de sökord som 
användes var: Type 2 diabetes, Education, Nursing, Patient education, Nurse, Methods, 
Diabetes, Education, Management och, Barriers. Sökorden användes i olika 
konstellationer med varandra. En översikt av sökord presenteras i tabell 1.

Vid sökandet lästes först artiklarnas abstract igenom. Därefter beslutades det om artiklarna 
var relevanta i förhållande till studien och dess syfte. Artiklar som valdes bort var inte 
relevanta för studien eller följde inte urvalskriterierna. Genom sökande i databaserna 
återfanns totalt 13 artiklar. Ytterligare två artiklar återfanns genom sekundärsökning. Totalt 
användes 15 artiklar i resultatet, nio kvantitativa och sex kvalitativa. 
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Tabell 1. Översikt av sökord och träffar

Databas Sökord Antal träffar Lästa abstrakt Antal valda
CINAHL Nursing and 

education and 
type 2 diabetes

114 17 7

CINAHL Type 2 diabetes 
and patient 
education and 
methods

78 11 1

CINAHL Type 2 diabetes 
and education 
and methods 
and nurse

24 10 3

CINAHL Diabetes and 
nurse and 
management 
and education

147 6 1

PUBMED Type 2 diabetes 
and barriers and 
management

133 5 1

Sekundär 2

Dataanalys

Analysförfarandet genomfördes i enlighet med Friberg (2006) och inleddes med en 
individuell genomläsning av artiklarna och en helhetssyn inom området skapades. Därefter 
genomfördes ytterligare en genomläsning med syfte och frågeställningar i åtanke. I den 
andra genomläsningen markerades alla ord och meningar som ansågs relevanta till studiens 
syfte och frågeställningar. Vidare urskiljdes likheter och skillnader i de insamlade 
artiklarna. I nästa steg sorterades materialet utifrån likheter och skillnader och teman 
urskiljdes (Friberg, 2006). De teman som urskiljdes var; Undervisning och information, 
Kunskap, Kommunikation, Motivation & engagemang, Psykisk påverkan och 
Förutsättningar. En sammanställning av artiklarna presenteras i en matris (Bilaga 1) där 
artiklarna redovisades var för sig med författare, år, titel, syfte och resultat.

Forskningsetik

Enligt Helsingforsdeklarationen ska vinsterna av forskningen vara större än riskerna och 
det ska inte förekomma obehag eller risker för patienterna. Då detta är en litteraturöversikt 
har redan etiskt granskade artiklar valts, således förutsätts att inga patienter tog skada. Den 
vetenskapliga forskning som använts i studien följer Medicinska forskningsrådets (2003) 
grundläggande etiska principer.

Denna studie görs för att generera kunskap till sjuksköterskor i deras arbete med patienter, 
och ska i slutändan bidra till ökad hälsa och välbefinnande hos patienterna. Vinsten eller 
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kunskapen som framkommer i forskning är enligt Polit, Beck & Hungler (2001) det 
essentiella och en fundamental etisk princip. I studien eftersträvas att återge en 
sanningsenlig bild av det valda ämnet, vilket innebär att återge forskningen med en så stor 
riktighet och noggrannhet som möjligt. Hänsyn till upphovsrätten tas genom att sanningen 
söks och vilseledning, falsifiering samt fabricering undviks i största möjliga mån. Allt för 
att skydda deltagarna i undersökta studier och deras integritet (Nyberg, 2000). 
Översättning av artiklarna från engelska till svenska genomfördes med så stor noggrannhet 
som möjligt. Ett objektivt förhållningssätt har efterstävats genom hela studien.

RESULTAT

Efter grundlig genomgång av de 15 artiklar som ingår i resultatet har det framkommit ett 
antal teman, under vilka teman presenteras brister och resurser som finns i sjuksköterskans 
undervisningsarbete av patienter med typ 2 diabetes. De teman som framkom efter 
analysering av artiklarna är enligt följande; Undervisning och information, Kunskap, 
Kommunikation, Motivation och engagemang, Psykisk påverkan och Förutsättningar. I de 
kommande avsnitten används citat för att styrka resultatet. 

Undervisning och information

Att det finns brister i sjuksköterskans information till patienter med typ 2 diabetes visar 
Polonsky, Earnles, Smith, Pease & Macmillan (2003). Sjuksköterskan förser ofta patienten 
med alldeles för mycket information och valmöjligheter vid ett och samma 
undervisningstillfälle. När patienter upplever att de får för mycket information vid ett och 
samma tillfälle har de svårt att ta till sig informationen eftersom de har mycket tankar och 
funderingar angående sjukdomen och livssituationen (Polonsky, et.al., 2003). Cooper, 
Booth & Gill (2003) visar i sin studie i motsats till föregående studier, att en patient ansåg 
sig få alldeles för lite information när sjukdomen upptäcktes.

Well, when I was told I was diabetic at the hospital I was just told I was diabetic end 
of story. Nobody gave me any help or anything…(Cooper, et.al., : 2003, s.201).

I studien av Carbone, Rosal, Torres, Goins & Bermudez (2006) upplevde hälso- och 
sjukvårdspersonalen att det fanns en begränsad förståelse av information hos patienterna 
och att detta berodde på det fysiska och psykiska stadiet som de befann sig i på grund av 
sjukdomen. Även i studien av Nagelkerk, Reick & Meengs (2006) där hälso- och 
sjukvårdspersonal gav information i grupp till patienter med typ 2 diabetes framgick det att 
informationen som gavs om diabetes upplevdes som förvirrande och att undervisningen var 
för lång. Iversen & Hanestad (2005) visar i sin studie att det ges för lite information inom 
vissa områden såsom långtidskomplikationer, rökning, alkohol, fotvård, resa och 
hanteringen av diabetes vid feber och sjukdom. Mer information gavs om mat, fysisk 
aktivitet, blodglukosmätning och oral antidiabetika. 55 % av de medverkande patienterna i 
Iversen & Hanestads (2005) studie tyckte inte att de fått adekvat information om diabetes.

Adolfsson, Engström, Smide & Wikblad (2006) menar att huvudsyftet med 
patientundervisning är att göra det möjligt för patienter att förstå sitt tillstånd och hur de 
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ska hantera sin diabetes i det dagliga livet och att förebygga utvecklingen av 
komplikationer. När en patient känner att denne har fått adekvat information påverkas även 
livskvaliteten positivt (Iversen & Hanestad, 2005). Patienterna som medverkade i studien 
av Nagelkerk, et.al., (2006) ansåg att de kände sig motiverade när de erhöll information om 
mat, medicinering och blodglukosmätning som var kortfattad och kärnfull. Omfattande 
diabetesundervisning är nödvändig då detta hjälper till att förbättra blodsockervärdena och 
lipidnivåerna i kroppen (Tien, Hung, Hsiao, Hsu, Hsin, Shin & Hsieh, 2008).  Att 
undervisning ger resultat visar Adolfsson, et.al., (2006) som gjorde en studie med en 
kontrollgrupp och en undersökningsgrupp. Patienterna i undersökningsgruppen 
undervisades i grupp om 5-8 patienter och dessa uppvisade bättre självförtroende 
beträffande sina diabeteskunskaper än patienterna i kontrollgruppen som inte erhöll 
gruppundervisning.  En variation av individuella aktiviteter och aktiviteter i grupp har visat 
sig ha goda effekter på diabetesbehandlingen. I gruppundervisning får patienten ta del av 
andras problem och frågor och vid individuell rådgivning diskuteras frågor som känns 
personliga och rådgivningen sker angående den individuella behandlingsplanen. (Gallegos, 
Ovalle-Berumen & Gomez-Meza, 2006). Vidare visar Gallegos, et.al., (2006) att 
patienterna visar goda förbättringar då rådgivning sker i hemmet, i den miljö där patienten 
känner sig trygg.

Kunskap

Vad gäller kunskap om sjukdomen diabetes så finns det brister hos sjuksköterskan.  
Flertalet sjuksköterskor har en önskan om att utveckla sin kunskap om sjukdomen, dels för 
att kunna känna trygghet i undervisningen till patienterna med typ 2 diabetes men framför 
allt för att ge riktig och adekvat information till patienterna. Då flera patienter med typ 2 
diabetes utvecklar psykiska problem uttrycker även sjuksköterskorna ett behov av mer 
förståelse och kunskap om frågor som berör psykiatri (Siminerio, Funnell, Peyrot & Rubin, 
2007). I studien av Cooper, et.al., (2003) upplever patienter att de läkare och 
sjuksköterskor som de har träffat angående sjukdomen har bristfällig kunskap om typ 2 
diabetes. Detta har de erfarit då de inte har fått tillfredsställande svar på de frågor de ställt 
angående sjukdomen. 

Our doctor doesn’t know much about it (diabetes), neither does our practice nurse. 
We told her about the effect of blood pressure on diabetes, she wasn’t aware of the 
serious connections with high blood pressure and diabetes…(Cooper, et.al., : 2003, 
s.201).

Människor med starka nätverk är ofta positiva och kan själva söka den information de är i 
behov av i form av t.ex. böcker, tidskrifter och via Internet. Hälso- och sjukvårdspersonal 
borde motivera patienterna till denna sorts sökning av information och sedan vara 
rådgivare till det som patienterna har läst, hört eller sett (Nagelkerk, et.al., 2006). När 
patienten känner sig säker och har kunskap om diabetes, känner de sig redo att sätta upp 
mål med sin behandling. Detta är en mycket positiv utveckling för patienten med typ 2 
diabetes. Sjuksköterskan stöttar patienten med kunskap och följer upp de personliga målen. 
(Corser, Holmes-Rovner, Lein & Gossain, 2007). Att det är viktigt att kunskap om diabetes 
finns hos såväl sjuksköterska som patient är bevisat. Cooper, et.al., (2003) har dock visat 
att ökade kunskap om diabetes, kan göra att sjuksköterskan och övrig hälso- och 
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sjukvårdspersonal känner sig utmanade. En patient med stor kunskap om sin sjukdom 
kräver också mer av hälso- och sjukvårdspersonalen.

Kommunikation

Kommunikation är grundläggande för alla typer av vård, det är i kommunikationen mellan 
människor som kunskap och känslor överförs. Siminerio, et.al., (2007) kom i sin studie 
fram till att sjuksköterskor tyckte att det fanns behov av en bättre kommunikation mellan 
vårdteamen inom diabetes för att förbättra vården. Det framkom även i studien av 
Nagelkerk, et.al., (2006) att patienterna upplevde en okoordinerad vård mellan sjukvårdens 
instanser, samt att det är viktigt med en effektiv samordnad vård med god kommunikation 
mellan primära, kommunala och akuta instanser. Adolfsson, et.al., (2006) visar på att det 
finns behov av en förbättring av sjuksköterskans förmåga att lyssna, lägga fram frågor, lösa 
problem, sätta upp mål och ge support till patienter med typ 2 diabetes. Det framgick i 
Corsers, et.al., (2007) studie att ett fåtal patienter hade upplevt ett tillfredsställande 
beslutstagande under deras besök hos sjuksköterskan angående behandlingen av typ 2 
diabetes. Många patienter beskrev deras möten med hälso- och sjukvårdspersonal som 
enbart inriktade på kliniska diagnoser och givna rekommendationer och mycket liten 
inriktning på samarbetsvillig vård. Många patienter bytte sjuksköterska under vårdtiden för 
att hitta någon som lyssnade på deras bekymmer, assisterade dem i behandlingsjusteringar, 
i deras vårdplan och gav dem enkla koncisa instruktioner (Nagelkerk, et.al., 2006). 

Nagelkerk, et.al., (2006) menar att utveckla ett bra samarbete och relation mellan 
sjuksköterska och patient samt uppehålla en positiv attityd är viktiga strategier för att 
underlätta och förbättra samarbetet i vården. Patienternas möjlighet till att fråga och 
ifrågasätta information som ges dem kräver ett gott samarbete och en god kommunikation 
mellan patient och sjuksköterska (Cooper, et.al., 2003). Sjuksköterskor som ansågs 
hjälpsamma försåg patienterna med bakomliggande information, främjade ett 
deltagarvänligt klimat och underlättade diskussioner i undervisningsgruppen om 
patienternas känslor, sjukdomsprocess och hantering (Nagelkerk, et.al., 2006). Patienterna 
upplevde det som positivt när de fick vara med och påverka vad som skulle tas upp på 
undervisningen. Nyckeln till ett bra grupparbete visade sig vara en känsla av gruppempati, 
där erfarenheter och känslor av att ha diabetes kunde delas (Cooper, et.al., 2003). I studien 
av Nagelkerk, et.al., (2006) önskade patienterna individuell interaktion som en del i 
gruppundervisningen. I en studie av Hee-Seung (2006) som gjordes i Sydkorea med 
patienter med typ 2 diabetes, kommunicerade sjuksköterskan och patienten genom SMS 
och Internet. Patienterna meddelade sina värden och frågor och fick information och 
rådgivning om fortsatt behandling och egenvård. Patienterna i studien visade förbättrade 
blodsockervärden och kände att denna kommunikation med sjuksköterskan var positiv då 
de upplevde en lättillgänglighet av vården. Ett liknande sätt att kommunicera med patienter 
är att sjuksköterskan har kontinuerlig telefonkontakt med patienterna, denna typ av 
kommunikation visade sig ha god effekt i Hee-Seung, Jeong-Ah, Hae-Ok., (2004) studie. 
Patienterna upplevde telefonkontakten som positiv då de kände en trygghet i att de var på 
hemmaplan och inte behövde ge sig iväg till någon institution.
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Motivation och engagemang

Det finns barriärer i diabetesvården och hälso- och sjukvårdspersonal i studien av 
Simmons, Lillis, Swan & Haar (2007) tyckte att motivation var en av de största barriärerna 
inom vården. Patienterna behöver mycket mer motivation och stöd från sjuksköterskan än 
vad man trodde med tanke på patientens medicinska behandling där det kan komma upp 
många frågor och funderingar (Adolfsson, et.al., 2007). Sjuksköterskor anser att de har en 
stor roll i att motivera och ge patienten stöd och hopp och att de är bättre på detta än läkare 
(Siminerio, et.al., 2007).

Att patienten behöver motivation och att sjuksköterskans motivation till patienten upplevs 
som positiv visar Nagelkerk, et.al., (2006) där patienterna satte högt värde på en 
samarbetsvillig relation med sjuksköterskan och att de kände stöd från densamme. 
Patienterna uppskattade även stöd och engagemang från närstående, vilket underlättade 
patienternas aktiva deltagande i vården. Patienterna upplevde det även som positivt när 
sjuksköterskan uppmuntrade till ansvarstagande, egenvård och gav positiv coaching. Även 
Carbone, et.al., (2007) visar att flera patienter har ett stort behov av att familjen är delaktig 
i diabetesvården. Patienterna känner en kollektiv styrka från familj och vänner när de 
känner sig ledsna och de upplever fördelar med att prata och spendera tid med andra. 
Sjuksköterskorna såg familjen som hjälpare i egenvården och familjens medverkan ansågs 
som en viktig faktor i att öka patientens förståelse och motivation. Vidare visar även 
Adolfsson, et.al., (2007) att sjusköterskans roll är att stödja, uppmuntra och motivera 
patienten, så att denne ska upptäcka och utveckla den egna förståelsen för sjukdomen och 
dess behandling. Fai Chan, Shun Wah Yee, Lai Yee Leung & Day (2006) menar att det 
ultimata målet är att motivera patienten till att åta sig ansvaret för sin egen hälsa och att 
sjuksköterskans arbete då fullbordas. När sjuksköterskor gav feedback till patienterna 
uppdagades ett starkt åtagande av egenvård hos patienterna. Sjuksköterskorna såg hur svår 
och tidskrävande sjukdomen var för många patienter (Carbone, et.al., 2006). Cooper, et.al., 
(2003) visar också på att det är av stort värde för patienten att de känner att sjuksköterskan 
är engagerad, intresserad av sina arbetsuppgifter och ser varje patient som en person.

You just felt that they were interested in you. You are not a number, you are a 
person. (Cooper, et.al., : 2003, s.200).

Vidare har det framkommit att patienter uppvisar förbättrad hälsa när sjuksköterskan efter 
en tid följer upp patienten, för att se hur patienten mår och klarar av egenvården (Fai Chan, 
et.al., 2005; Polonsky, et.al., 2003). Även Hee-Seung, et.al., (2004) visar att uppföljning är 
viktigt och att det är upp till sjuksköterskan att bedöma varje patient individuellt och 
undersöka vilken frekvens av uppföljning som varje individ är i behov av. 

Psykisk inverkan

Att undervisa patienter är en del i sjuksköterskans huvudämne omvårdnad, som är ett brett 
ämne och som bland annat innebär att främja hälsa. Majoriteten av sjuksköterskorna i 
studien av Peyrot, Rubin, Lauritzen, Snoek, Matthews & Skovlund (2005) rapporterade att 
deras patienter med typ 2 diabetes hade psykiska problem och att dessa problem hade en 
negativ inverkan på diabetesvården. Trots att sjuksköterskorna var uppmärksamma på 
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patienternas psykiska problem var det ett fåtal sjuksköterskor som hänvisade patienterna 
till psykiatrisk vård. I studien av Carbone, et.al., (2007) uttrycker sig en patient som följer:

I get depressed, very sad, because I want to control diabetes and would like to lose 
weight. I do my best…. (Carbone, et.al., : 2007, s.205).

Det är av värde att sjuksköterskan är uppmärksam vid det första mötet med en patient som 
nyligen fått diagnosen typ 2 diabetes, då Tien, et.al., (2008) menar att när 
patientundervisningen startar tidigt i sjukdomsförloppet ökar patientens förutsättningar att 
visa upp goda blodsockervärden. Att starta patientundervisning tidigt i sjukdomsförloppet 
menar även Cooper, et.al., (2003) är viktigt för att främja hälsa hos patienter med typ 2 
diabetes. En bra och effektiv sjuksköterska bekräftar patientens känslor och är också 
vaksam och lyhörd för patientens psykiska problem (Nagelkerk, et.al., 2006).

Förutsättningar

Enligt Nagelkerk, et.al., (2006) är begränsade förutsättningar en barriär. Pengar och 
ekonomi är en viktig förutsättning och den ofta begränsade budgeten för sjukhusen kan 
leda till försämrade vårdmöjligheter (Fai Chan, et.al., 2005). Enligt Siminerio, et.al., 
(2007) kan kostnadsfrågan påverka hur ofta och hur lång tid specialister eller undervisare 
kan erbjuda patienterna undervisning. Personliga ekonomiska förutsättningar är lika viktiga 
eftersom kostnader för medicin samt andra relaterade kostnader kan påverka 
diabetesvården negativt (Nagelkerk, et.al., 2006).

My husband is still working and should be retired but he can’t retire because he has 
no drug coverage. I don’t have insurance so he keeps on working. (Nagelkerk, et.al., 
: 2006, s.154).

He-Seung, et.al., (2004) menar att patienter har olika finansiella förutsättningar och att 
detta påverkar deras möjlighet till vård. Individuella förutsättningar påverkar direkt den 
undervisning och vård som sjuksköterskan ger och om en patient tar mycket tid och kraft 
är det svårt att ge en bra vård (Corser, et.al., 2007). Vidare visar Carbone, et.al., (2006) på 
sjuksköterskors hänsynstagande till patienternas personliga förutsättningar i 
undervisningsarbetet:

…they have so many other things going on…substance abuse, depression, abuse, or 
they really have a hard time controlling their sugar or blood pressure. (Carbone, 
et.al., : 2006, s.205).

Tid är en grundläggande förutsättning för undervisningsarbetet. Enligt Cooper, et.al., 
(2003) är den avsatta tiden för besöket hos sjuksköterskan viktig både för patient och 
sjuksköterska. I Carbones, et.al., (2006) studie upplevde sjuksköterskorna den brist på tid 
de hade med patienten som en barriär i undervisningen. Tiden för ett rutinbesök 
uppfattades som begränsad och det fanns en enighet om ett ökat behov av mer avsatt tid till 
besöken. Sjuksköterskan tyckte även att det fanns behov av fler och mer frekventa besök 
(Siminerio, et.al., 2007). Längden på den undervisning som sjuksköterskan ger till 
patienten spelar en stor roll för behandlingen. Stöd från både sjuksköterska, familj och 
vänner är en viktig förutsättning (Polonsky, et.al., 2003).
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DISKUSSION

I nedanstående kapitel diskuteras valet av metod, urvalsförfarande samt analys och dess 
fördelar respektive nackdelar. Därefter förs en diskussion som behandlar resultatets 
förhållande till syftet. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning och en konklusion av 
studien.

Metoddiskussion

Valet av litteraturöversikt med granskning av vetenskapliga artiklar ansågs som lämpligt i 
förhållande till förkunskaper och tidsramen på 10 veckor. En empirisk studie hade i 
efterhand kunnat vara av fördel då personliga upplevelser och känslor hos de medverkande 
direkt skulle kunna ha insamlats och analyserats (Polit, et.al., 2001). Men enligt Friberg 
(2006) bör empiriska studier endast i undantagsfall förekomma på denna nivå med 
huvudanledning till att studenten i första hand skall visa att hon är en kapabel 
forskningskonsument. Vidare menar Friberg (2006) att det knappast går att genomföra en 
empirisk studie av god kvalitet inom den tidsram som erbjuds i samband med 
grundutbildning till sjuksköterska samt att det inte är etiskt försvarbart att belasta patienter 
och personal i vården med den datainsamling som skulle bli aktuell om många studenter 
gjorde empiriska studier. 

De vetenskapliga artiklar som valdes var 15 till antalet varav sex var kvalitativa och nio 
var kvantitativa. Artiklarna söktes i databaserna CINAHL och PUBMED vilka är relevanta 
då båda till stor del består av omvårdnadvetenskaplig forskning. 13 av artiklarna hittades 
via dessa databaser och de resterande två artiklarna hittades genom sekundärsökning. En 
av inklusionskriterierna var att artiklarna inte skulle vara äldre än fem år gamla då detta 
ansågs bidra till en uppdaterad kunskap inom forskningsområdet. Det fanns vissa 
svårigheter att hitta artiklar i fulltext och detta kan ha påverkat resultatet negativt då 
relevanta artiklar kan ha försummats. Artiklarnas ursprung representerar en stor del av 
världen och därmed flertalet kulturer, vilket kan ha påverkat resultatet negativt då 
diabetesvården ser annorlunda ut i olika länder och kulturer. Samtidigt kan detta även leda 
till ny värdefull kunskap som annars skulle ha underlåtits. Urvalet av artiklarna bestod till 
största del av kvantitativa artiklar men även kvalitativa, vilket kan påverka resultatet. Ett 
större antal kvalitativa kunde ha varit till fördel då denna studie är av kvalitativ art med 
fokus på upplevelser och känslor. Artiklarna som valdes ansågs motsvara studiens syfte 
och var därmed relevanta för föreliggande studie. 

Inledningsvis i analysförfarandet bearbetades insamlad data individuellt för att få två olika 
uppfattningar, sedan gemensamt för att summera vad som framkommit. Likheter och 
skillnader söktes aktivt och teman urskiljdes (Friberg, 2006). Svårigheter fanns i 
utformningen av teman då gränserna mellan dessa var mycket diffusa och gick hand i 
hand. Översättning från svenska till engelska skedde med så stor noggrannhet som möjligt 
med hjälp av uppslagslexikon samt genom diskussion av innebörd och tolkning, men det 
kan inte uteslutas att feltolkningar kan ha förekommit. Syftet med studien anses uppnått 
och i de granskade artiklarna har det varit möjligt att finna svar på de frågeställningar som 
ställdes i inledningen av studien. 
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Resultatdiskussion

Tre återkommande begrepp i denna studie och i de analyserade artiklarna är undervisning, 
information och rådgivning. I bakgrundsavsnittet gjordes en definition och särskiljning på 
dessa tre begrepp för att få en förståelse för begreppen och dess betydelse. Under 
analyseringen av de artiklar som ingår i denna litteraturöversikt har begreppen återkommit 
vid flera tillfällen. Undervisning, information och rådgivning är tre begrepp som ofta 
används synonymt med varandra (Pilhammar, et.al., 2003), likaså används begreppen 
synonymt i de analyserade artiklarna. Det har inte varit möjligt att göra någon tydlig 
särskiljning av dessa tre begrepp under analyseringen, därför sker den kommande 
diskussionen som omfattar undervisning och information utan hänsyn till de definitioner 
som gjordes tidigare i studien.

Det framgår tydligt i resultatet att det är av stort värde för patientens välbefinnande att få 
individuellt anpassad undervisning och information, då studier visar att flertalet patienter 
tycker att det är svårt att ta till sig information när de får för stor mängd vid ett och samma 
tillfälle (Polonsky, et.al., 2003). En variation av gruppundervisning och individuell 
undervisning har visat sig ge goda resultat (Gallegos, et.al., 2006). Ska vikten läggas på 
gruppundervisning eller individuell undervisning så är det i det enskilda mötet mellan 
patient och sjuksköterska som undervisningen kan anpassas till varje enskild patients 
behov. Vid undervisning av en grupp patienter med typ 2 diabetes väljer sjuksköterskan att 
lägga tyngden på det hon/han anser är särskilt viktigt för patienterna att veta om sin 
sjukdom. Liksom i den basala omvårdnaden av patienten så är det även i 
patientundervisningen viktigt att se individen och att som sjuksköterska vara lyhörd för 
patientens specifika behov och önskemål. Patienter uppger att de uppskattar när 
sjuksköterskan ger dem kortfattad och kärnfull information (Nagelkerk, et.al., 2006). Detta 
är förvisso en viktig aspekt för sjuksköterskan att ta till sig men vid undervisning av en 
grupp patienter har var och en i gruppen en egen uppfattning om vad som är kärnfull 
information för just dem. 

Att undervisa patienter i grupp och individuellt kräver kunskap och säkerhet hos 
sjuksköterskan. Sjukvårdsledning borde på allvar uppmärksamma den önskan om mer 
kunskap angående diabetes som finns hos sjuksköterskor (Siminerio, et.al., 2007), för att 
på så sätt erhålla en bättre patientundervisning. Sjuksköterskor önskar mer kunskap om 
diabetes då detta efterfrågades i studien av Siminerio, et.al., (2007), sannolikheten att det 
finns en önskan om mer kunskap om andra sjukdomar om detta skulle efterfrågas är stor 
och det ligger hos arbetsledningen att prioritera vad som är viktigast för personalen. 

Ekonomi och pengar styr mycket i sjukvården och det finns många viljor, önskemål och 
visioner som tvingas upphävas på grund av besparingar. Studier har visat att patienter 
känner trygghet och motivation när sjuksköterskan är engagerad i undervisningen 
(Carbone, et.al., 2006; Cooper, et.al., 2003; Nagelkerk, et.al., 2006) och följer upp 
patientens hälsa och de mål som satts upp i samråd mellan patient och sjuksköterska (Fai 
Chan, et.al., 2005; Hee-Seung, et.al., 2004; Polonsky, et.al., 2003). Uppföljning och 
engagemang är viktiga i undervisningen av patienter med typ 2 diabetes, men det är 
uppföljningen som kan utebli när ekonomin sätter stopp och pengarna inte längre räcker till 
(Siminerio, et.al., 2007). I Studien av Carbone, et.al., (2006) upplevde sjuksköterskorna att 
de hade för lite tid för patientundervisning. Den tid som sjuksköterskan har med patienten 
är en aspekt som går hand i hand med ekonomiska frågor. Faktorer som tid och pengar kan 
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inte sjuksköterskan alltid påverka och det gör det extra viktigt för sjuksköterskan att ta vara 
på den tiden som finns och hänge sig åt patienten och vara intresserad under varje 
undervisningstillfälle som ges.

Det framgår tydligt i resultatet att patienternas motivation är oerhört beroende av att 
sjuksköterskan är motiverad i undervisningen (Carbone, et.al., 2006; Cooper, et.al., 2003; 
Nagelkerk, et.al., 2006). Att arbeta med människor är givande, men i många fall ger 
sjuksköterskan av sig själv för att se förbättringar hos patienterna. Detta gäller även i 
undervisningsarbetet där patienten ofta kan läsa av sjuksköterskans engagemang och 
motivation.  Detta betyder att det inte är tillräckligt att ha kunskap, att kunna undervisa och 
ge rätt information för att patienten ska erhålla en bättre hälsa, det krävs även ett gediget 
och personligt stöd och engagemang från sjuksköterskans sida. Detta gedigna stöd kan vara 
svårt att plocka fram, speciellt när det inte sker några större förbättringar hos patienterna i 
undervisningsarbetet och sjuksköterskans tålamod och tro på sig själv och sina kunskaper 
då brister. 

Typ 2 diabetes är en kronisk sjukdom, många som lever med sjukdomen i Sverige är äldre 
människor och det är en stor livsstilsförändring som dessa människor tvingas gå igenom. 
Dessa patienter är beroende av sjukvården och sjuksköterskans undervisningsarbete, en 
god kommunikation i detta möte är viktig för att patienten skall uppleva ökat 
välbefinnande (Cooper, et.al., 2003; Nagelkerk, et.al., 2006). Det finns ändå många 
patienter som upplever att de har en dålig kommunikation med vårdgivare som inte tillåter 
patienterna vara delaktiga i vården (Corser, et.al., 2007). Det är en viktig aspekt att beakta, 
varför många patienter upplever att de inte tillåts vara delaktiga i sin egen vård när det är 
bevisat att det är av stort värde för patienten att en god kommunikation finns till 
sjuksköterskan. Från att sjuksköterskan tidigare har haft en undervisande roll i den 
bemärkelsen att hon har överfört information till patienten i en envägskommunikation, har 
patienten fått en starkare roll i vården. Det kan finnas en rädsla hos sjuksköterskan som 
upplever ett hot från patienten när denne besitter mycket kunskap (Cooper, et.al., 2003).  
Detta kan vara en orsak till den dåliga kommunikation som flertalet patienter upplever. För 
att patienten skall känna trygghet är det av värde att det finns en god och fungerande 
kommunikation i hela diabetesteamet som bland annat innefattar dietister, sjuksköterskor, 
läkare och fotvårdsterapeuter (Nagelkerk, et.al., 2006; Siminerio, et.al., 2007). Patienten 
har oftast fullt upp med sin sjukdom och har inte ork och energi att själv föra information 
vidare mellan olika arbetsgrupper inom diabetesteamet. Detta ligger i hälso- och 
sjukvårdspersonalen arbetsuppgifter att rapportera väsentlig information om patienten 
mellan sig. Om det inte är så att patienten själv vill vara delaktig, då är det viktigt att se 
viljan till delaktighet som något positivt och ta till vara på detta.

I denna studie ingår artiklar från flera olika länder i världen och diabetesvården är olika 
utformad i dessa länder. I studien som gjordes i Korea av Hee-Seung (2006) 
kommunicerade sjuksköterskorna med patienterna via SMS och Internet. Detta visade sig 
vara mycket positivt och patienterna uppvisade bättre värden och de upplevde en 
lättillgänglighet av vården. Det är relevant att diskutera om samma studie skulle ge samma 
resultat om den genomfördes i Sverige. Som tidigare nämnts är många patienter med typ 2 
diabetes i Sverige äldre och flera av dessa äldre har inte kunskap om hur Internet eller 
mobiltelefoner fungerar. Eftersom typ 2 diabetes tenderar att sjunka i åldrarna kanske detta 
skulle vara en bra metod att erhålla rådgivning och information från sjuksköterskor även i 
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Sverige. När studien genomfördes i Korea var medelåldern cirka 47 år vilket är 
förhållandevis ungt för att ha typ 2 diabetes, samtidigt kan det finnas kulturella skillnader i 
vilken grad Internet och SMS används. Vidare kan en aspekt vara att sjukvården eventuellt 
är dyr i Korea jämfört med Sverige där den är gratis, den fria sjukvården i Sverige kan göra 
att patienter ändå känner en tillgänglighet till vården och hellre träffar en sjuksköterska vid 
patientundervisningen.

Förslag till fortsatt forskning

Föreliggande studie visar att det finns ett övervägande antal kvantitativa artiklar i 
förhållande till kvalitativa som behandlar resurser och brister i sjuksköterskans 
undervisningsarbete. För att utveckla sjuksköterskans undervisningsarbete ytterligare 
skulle det vara av värde att göra fler kvalitativa studier inom ämnet som särskilt berör de 
brister som finns i undervisningsarbetet för att på detta sätt förbättra patienternas 
diabetesvård. Enligt föreliggande studie framkommer resurser och brister i sjuksköterskans 
undervisningsarbete av patienter med typ 2 diabetes. Kvalitativa studier skulle kunna 
generera mer kunskap om personliga erfarenheter och upplevelser som sjuksköterskor och 
patienter erfar vid undervisningen. 

Konklusion

I resultatet framkom det att det finns resurser och brister i sjuksköterskans 
undervisningsarbete av patienter med typ 2 diabetes. Dessa resurser och brister 
presenterades under sex teman. Under det första temat, Undervisning och Information, 
framkom det att det finns brister i sjuksköterskans sätt att framföra information, som ofta 
blir för stor mängd och svårförståeligt. Sjuksköterskor menar att patienten måste förstå sitt 
tillstånd för att kunna ta till sig information. Det andra temat är Kunskap där det finns 
brister i sjuksköterskors kunskap om diabetes men det finns en önskan att utveckla detta 
vetande för att förbättra patientundervisningen. Det tredje temat behandlar resurser och 
brister i Kommunikationen, många patienter upplever en okoordinerad vård och att 
sjuksköterskans förmåga att lyssna på patienten är bristfällig. Det ger en negativ effekt på 
undervisningsarbetet och samarbete är av stor vikt. Det fjärde temat är Motivation och 
engagemang, där motivationen är en stor barriär i sjuksköterskans undervisningsarbete. 
Patienterna uppskattar att sjuksköterskan är engagerad och motiverad. Psykisk påverkan är 
det femte temat och visar att psykologiska problem har en negativ inverkan på 
sjuksköterskans undervisningsarbete. Det är av vikt att sjuksköterskan uppmärksammar 
dessa psykiska problem. Det sjätte och sista temat är Förutsättningar där tid, ekonomi och 
patientens personliga förutsättningar är delar som sjuksköterskan har svårt att påverka i 
undervisningsarbetet.
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Bilaga: Presentation av artiklar inkluderade i resultatet

Författare, 
Titel, år, Land

Typ av studie 
och Metod

Syfte Studiens resultat

Adolfsson et 
al. Patient 
education in 
type 2 diabetes 
– A 
randomized 
controlled 1-
year follow-up 
study. 2006, 
Sverige

Kvantitativ, 7 
läkare och 12 
diabetessjuks
köterskor 
deltog, samt 
88 patienter 
fick svara på 
ett 
frågeformulär
.

Att utvärdera rollen av 
empowerment i 
grupputbildning hos typ 2 
diabetiker, självförtroende i 
kunskap om diabetes, egen 
effektivitet, 
tillfredsställelse i det 
dagliga livet, BMI och 
glykemisk kontroll jämfört 
med påverkan av 
rutindiabetesvård inom 
samma faktorer i en ett års 
uppföljningsstudie.

Vid ett års uppföljning 
hade självsäkerheten i 
diabetes ökat och var 
signifikant högre i 
interventionsgruppen än i 
kontrollgruppen. Ingen 
signifikant skillnad fanns i 
egen effektivitet, 
tillfredsställelse med 
vardagen, BMI, och HbA1c 
mellan 
interventionsgruppen och 
kontrollgruppen. Den 
självstärkande 
gruppundervisningen
förbättrade patienternas 
självförtroende i deras 
diabeteskunskap med 
bevarad glykemisk kontroll 
trots den progressiva 
naturen av sjukdomen. 

Carbone et al. 
Perspectives 
of latino 
patients and 
their health 
care providers. 
2006, USA

Kvalitativ, 15 
vårdgivare 
deltog samt 
37 patienter 
intervjuades.

Att beskriva utvecklingen 
av diabetesprogram som är 
skräddarsydda för 
latinamerikaner med typ 2 
diabetes. 

Man fann brister i 
kunskapen om diabetes 
orsaker och egenvård. 
Negativ attityd till 
egenvård var vanligt bland 
patienterna. Viktiga 
faktorer var en stark 
religiös tro och support 
från vårdpersonal. Familjen 
både underlättade och 
försvårade egenvården.

Cooper et al. 
Patients` 
perspectives 
on diabetes 
health care 
education. 
2003, England

Huvudsaklige
n kvalitativ 
men även 
kvantitativ, 
89 patienter 
intervjuades.

Att beskriva patientens 
upplevelse av diabetes 
undervisningen.

Studien visar att patienter
kan bli utbildade mot större 
självständighet. All 
vårdpersonal är inte redo 
att samarbete. 
Vårdpersonalens förståelse 
om diabetes egenvård bör 
förbättras.



Corser et al. A 
shared 
decision-
making 
primary care 
intervention 
för type 2 
diabetes. 2007, 
USA

Kvantitativ, 
58 patienter 
deltog och 
fick svara på 
frågeformulär
.

Att testa genomförbarheten 
av summerat, delat 
beslutstagande 
målsättnings intervention 
bland individer med typ 2 
diabetes.

De flesta vårdgivarna 
indikerade att det i 
interventionen av delat 
beslutstagande inte förelåg 
några stora krav. Ansatsen 
med patient centrerade 
intervjuer och delat 
beslutstagande ledde till att 
75,9% av patienterna hade 
minst ett egenvårdsmål 
dokumenterat i deras 
journal efter 
interventionen. HbA1c 
nivån, vikt och resultaten 
för stärkande inom diabetes 
visade en trend mot 
förbättring, vilket även 
patienternas uppskattning 
av ”störandet av diabetes i 
livet” visade. En andra 
intervention visade att 
kunskapen om diabetes och 
behandlingen ökade 
signifikant, vilket även 
antalet dokumenterade 
diabetes mål gjorde. 

Fai Chan et al. 
The 
effectiveness 
of a diabetes 
nurse clinic in 
training older 
patients with 
type 2 diabetes 
for their 
glycaemic 
control. 2005, 
Kina

Kvantitativ, 
150 patienter 
deltog i 
tester. 

Att fastställa effektiviteten 
av en 
diabetessjuksköterskeledd   
interventionen av den 
dåliga glykemiska 
kontrollen hos äldre 
patienter med typ 2 
diabetes. 

Studien visar en effektiv 
diabetessjuksköterskeledd 
rådgivning och 
undervisning med patienter 
med typ 2 diabetes. Ämnen 
i sjuksköterskeuppföljda 
gruppen visade en 
förbättring i HbA1c 
värden, systoliskt blodtryck 
och reduktion av 
utnyttjandet av sjukvården. 



Gallegos et al. 
Metabolic 
control of 
adults with 
type 2 diabetes 
mellitus 
through 
education and 
counselling. 
2006, USA

Kvantitativ, 
45 patienter 
deltog i tester 
och fick 
svara på ett 
frågeformulär
.

Att utvärdera effekten av 
en kontrollerad 
sjuksköterskeintervention 
med fokus på undervisning 
och rådgivning för att 
förbättra metabolisk 
kontroll hos äldre med 
diagnostiserad typ 2 
diabetes mellitus i 
ambulatorisk vård.

Studien visar en signifikant 
minskning i HbA1c värde i 
experimentgruppen så väl 
som en positiv effekt på 
egenvården, anpassning 
och barriärer mot 
behandling. 

Hee-Seung. A 
randomized 
controlled trail 
of a nurse 
short-message 
service by 
cellular phone 
for people 
with diabetes. 
2006, Korea

Kvantitativ, 
51 patienter 
deltog i  
tester.  

Att undersöka 
effektiviteten av en 
undervisningsintervention 
där både mobiltelefon och 
Internet användes för att 
erbjuda en sms-tjänst 
relaterat till plasmaglukos 
värden. 

Patienterna i 
interventionsgruppen hade 
en minskning av HbA1c 
värden och de i 
kontrollgruppen hade en 
ökning av HbA1c värden. 
Det var även en förbättring 
av glukosvärdet efter 
måltider, in 
kontrollgruppen fanns inte 
denna förbättring.

Hee-Seung et 
al. Effects of 
nurse-
coordinated 
intervention 
on patients 
with type 2 
diabetes in 
Korea. 2004, 
Korea

Kvantitativ, 
25 patienter 
deltog i 
tester.

Att undersöka effekten av 
en 
sjuksköterskekoordinerad 
intervention på patienter 
med typ 2 diabetes i Korea.

Studien visar att en 
sjuksköterskekoordinerad 
intervention kan påverka 
HbA1c värden och 
tillfredsställandet av vården 
av patienter med typ 2 
diabetes i Korea.

Iversen et al. 
Educational 
needs, 
metabilic 
control and 
self-reported 
quality of life. 
2005, Norge

Kvantitativ, 
101 patienter 
deltog och 
fick svara på 
ett 
frågeformulär
.

Att undersöka utbildningen 
och rådgivningen till 
patienter med typ 2 
diabetes i primärvården. 
Vilken information de 
erhållit, hur nöjda de var 
med denna vård samt 
vilken ytterliggare 
information de är i behov 
av.

Studien lyfter fram ett 
behov av hälsoutbildning 
om diabetes i 
primärvården, speciellt i 
relation till fotvård och 
långtidskomplikationer.



Nagelkerk et 
al. Perceived 
barriers and 
effective 
strategies to 
diabetes self-
management, 
2005, USA

Kvalitativ, 24 
patienter 
deltog och 
intervjuades 
och spelades 
in på video.

Att rapportera upplevda 
barriärer och effektiva 
strategier för egenvård hos 
patienter med typ 2 
diabetes på landsbygden.

Studien visar att den mest 
rapporterade barriären var 
kunskapsbrist av en 
specifik dietplan, brist i 
förståelse av vårdplanen 
och hjälplöshet och 
frustration från brister i 
glykemisk kontroll och det 
fortsatta 
sjukdomsförloppet. 
Effektiva strategier 
identifierades som att 
utveckla en samarbetsvillig 
relation med vårdgivaren, 
upprätthålla en positiv 
attityd som pådriver 
lärandet om förebyggande 
samt att ha en 
supportperson som ger 
uppmuntran och 
tillgänglighet. 

Peyrot et al. 
Psychosocial 
problems and 
barriers to 
improved 
diabetes 
management: 
results of the 
cross-national 
diabetes 
attidtudes, 
wishes and 
needs 
(DAWN) 
study. 2005, 
USA, 
Amstedam & 
Danmark

Kvalitativ, 
2705läkare, 
1122 
sjukskötersko
r och 5104 
patienter 
deltog i 
personliga 
intervjuer 
eller 
telefonintervj
uer.

Att undersöka patienters 
och vårdgivares 
psykosociala problem och 
barriärer till effektiv 
egenvård och 
förutsättningar för att 
hantera dessa barriärer.

Studien visar att 
anslutningen till systemet 
var dåligt, speciellt för diet 
och träning; vårdgivares 
uppskattning om patienters 
egenvård var lägre än vad 
patienterna rapporterade för 
alla beteenden. 
Diabetesrelaterad oro vara 
vanlig hos patienter, och 
generellt så 
uppmärksammade 
vårdgivarna denna oro. 
Många patienter hade dålig 
psykisk hälsa, vårdgivarna 
rapporterade att flertalet 
patienter hade 
psykologiska problem som 
påverkade deras egenvård, 
trots detta rapporterade 
vårdgivare att de inte hade 
förutsättningar att hantera 
dessa problem, och ett fåtal 
patienter rapporterade att 
de fick psykiatrisk 
behandling.



Polonsky et al. 
Integrating 
medical 
management 
with diabetes 
self-
management 
training. 2003, 
USA

Kvantivativ, 
117 patienter 
deltog och 
fick svara på 
frågeformulär
och genomgå 
tester. 

Att utvärdera diabetes 
outpatient intensive 
treatment (DOIT) program.

Studien visar att efter en
uppföljning av DOIT har 
det skett en signifikant 
sänkning av HbA1c värdet 
till skillnad från 
EDUPOST. Även 
frekvensen av 
sjuksköterskans 
uppföljning av patienterna 
hade en positiv koppling 
till bättre HbA1c värden.

Siminerio et 
al. Us 
nurses´percepr
ions of their 
role in 
diabetes care –
results of the 
cross-national 
diabetes 
attidtudes, 
wishes and 
needs 
(DAWN) 
study. 2007, 
USA

Kvalitativ, 
216 läkare, 
101 
sjukskötersko
r deltog i 
intervjuer

Att undersöka 
sjuksköterskor och läkares 
uppfattning av 
sjuksköterskans medverkan 
och roll i diabetesvården. 

Studien visar att 
sjuksköterskor och läkare 
var eniga om att 
sjuksköterskan skall ta ett 
ansvar i hanteringen av 
diabetes. Den största 
skillnaden som 
identifierades mellan 
sjuksköterskor och läkare 
vara att sjuksköterskor gav 
bättre undervisning, 
spenderade mer tid med 
patienter, var bättre 
lyssnare och kände deras 
patienter bättre än deras 
läkare. Sjuksköterskor vara 
bättre än läkarna på att 
hjälpa patienter att ta 
ansvar för deras vård. 
Sjuksköterskorna ansåg i 
högre grad än läkarna att en 
bättre kommunikation 
behövdes. 



Simmons et al. 
Discordance in 
perceptions of 
barriers to 
diabetes care 
between 
patients and 
primary care 
and secondary 
care. 2007, 
Nya Zeeland

Kvalitativ, 59 
läkare, 149 
sjukskötersko
r, 228 övrig 
hälso- och 
sjukvårdspers
onal samt 
3890 
patienter 
deltog och 
fick svara på 
frågeformulär 
.

Att jämföra upplevda 
barriärer till diabetesvård 
mellan patienter med 
diabetes och olika häls-
och sjukvårdspersonal. 

Studien visar att barriärer 
rapporterades hos 69,7% av 
patienterna. Psykologiska 
barriärer var viktigast, 
följda av barriärer i 
systemet och sedan 
kunskap som minst viktigt. 

Tien et al. 
Effectiveness 
of 
comprehensiv
e diabetes care 
program in 
Taiwanese 
with type 2 
diabetes. 2007, 
Taiwan

Kvantitativ, 
211 patienter 
deltog i 
tester.

Att utvärdera påverkan av 
programmet om 
omvårdnad av diabetes för 
människor med typ 2 
diabetes i Taiwan.

Studien visar att den 
metaboliska kontrollen 
hade förbättrats efter ett år. 


