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ABSTRAKT  
Syftet med denna studie var att undersöka hur sjuksköterskor upplever 

omvårdnaden och den assisterade egenvården av personer med diabetes inskrivna 

inom hemsjukvården. I studien har elva sjuksköterskor anställda inom kommunal 

och privat hemsjukvård intervjuats. En kvalitativ innehållsanalys har använts för 

att analysera intervjutexterna. Analysen har resulterat i två teman och sex 

kategorier. Temat: ”Sjuksköterskans känsla av otillräcklighet” bestod av tre 

kategorier; ”Att uppleva brist på kunskap/utbildning”, ”att uppleva brist på stöd”, 

”att uppleva brist på riktlinjer och rutiner”. Temat: ”Sjuksköterskans upplevelse 

av känsla av otrygghet hos personer med diabetes”; ”Att sakna kontinuerlig 

vårdkontakt”, ”att sakna kunskap om sjukdomen”, ”att behöva assisterad 

egenvård”. Resultatet visade att de intervjuade sjuksköterskorna upplevde 

diabetes som en komplex sjukdom med stort omvårdnadsbehov. De uppgav att de 

behövde mer kunskaper om sjukdomen, de kände sig otillräckliga. Vidare 

upplevde de intervjuade sjuksköterskorna att personerna med diabetes inte kände 

sig trygga, de saknade den kontinuerliga kontakten med diabetessjuksköterska 

som de tidigare haft när hemsjukvården sköttes av landstingen.    

Nyckelord: omvårdnad, diabetes, hemsjukvård, assisterad egenvård, upplevelse 

  

Abstract  

The purpose of this study was to investigate how nurses experience nursing care and the 

assisted self-management of people with diabetes in home care. In the study, eleven 

nurses employed in municipal or private home care have been interviewed. A 

qualitative content analysis has been used to analyse the interview texts. The analysis 

has resulted in two themes and six categories. The theme: ”Nurses’ sense of 

insufficiency” consisted of three categories; ”To experience lack of 

knowledge/education”, “to experience lack of support”, “to experience lack of 

guidelines and practices”. The Theme: “The nurse's experience of the feeling of 

insecurity in people with diabetes": “the lacking continuous care contact”, “the lacking 

of knowledge about the disease”, “ the needing of assisted self-management”. The 

results showed that the interviewed nurses experienced diabetes as a complex disease 

with high level of nursing needs. They stated that they needed more knowledge about 

the disease; they felt inadequate. Furthermore, the interviewed nurses perceived that 

people with diabetes did not feel safe; they lacked the continuous contact with the 

diabetic nurse as they had had before when the county council handled home care.  

  

Key words: nursing, diabetes, home care, assisted self-care, experience.  
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BAKGRUND   
 

Benämningen diabetes härstammar från grekiskan och beskriver ett sjukdomstillstånd där 

ökade mängder vätska passerar genom kroppen. Mellitus i sin tur betyder söt, detta tillkom då 

läkaren smakade på patientens urin. Genom att kombinera de både begreppen, diabetes och 

mellitus, blir betydelsen ökade mängder urin som innehåller socker. Vid alla former av 

diabetes förekommer förhöjt blodsocker, detta utgör grunden för diagnostik och behandling av 

sjukdomen. Världshälsoorganisationen (WHO, 2016) har etablerat diagnostiska kriterier för 

diabetes. Fasteblodsockret ska vara 7.0 mmol/l eller över för att fastställa diagnosen. Ett 

patologiskt P-glukos måste verifieras antingen med ett nytt prov eller tillgång till ett 

patologiskt HbA1c värde. Hos vuxna personer med misstänkt typ 2- diabetes får HbA1c 

användas för diagnostik (Mulder, 2012). Lilja et. al (2013), skriver i Läkartidningen att 

HbA1c blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Det ska endast användas på icke 

gravida vuxna där typ 2-diabetes misstänks och ett slumpmässigt  P-Glukos tas samtidigt som 

HbA1c. Fördelar att använda detta prov är att det inte fordrar fasta och påverkas inte av fysisk 

aktivitet eller stress, och är komplement i diagnostiken. Enligt WHO klassificeras diabetes i 

typ 1-diabetes och typ 2-diabetes, och andra specifika diabetestyper eller graviditetsdiabetes. 

De vanligast förekommande diabetestyperna är typ 1-diabetes och typ 2-diabetes.   Typ 1-

diabetes kännetecknas av att kroppens eget immunförsvar förstör de insulinproducerande 

betacellerna i bukspottskörteln och insulinproduktionen upphör. Insjuknandet sker oftast i 

barn- eller ungdomsåren, men debut kan också ske i vuxen ålder, kallas då för LADA (latent 

autoimmune diabetes in adults ). Typ 2-diabetes är en störning i insulinfrisättningen, kan även 

vara kombinerat med minskad insulinkänslighet, debuten sker oftast i vuxen ålder. Flertalet av 

patienterna har typ 2-diabetes, av de personer som diagnostiserats med diabetes har 85 % typ 

2-diabetes.  Vår moderna livsstil med minskad daglig fysisk aktivitet och därtill viktökning är 

bidragande faktorer till att typ 2-diabetes ökar (Lindholm, 2013 & WHO, 2016).  

  

Enligt WHO (2016) har diabetesprevalensen stigit från 108 miljoner personer 1980, till 422 

miljoner 2014. Diabetes är den främsta orsaken till njursvikt, hjärtinfarkt, stroke, 

amputationer av nedre extremiteter och ögonkomplikationer. Nästan hälften av alla dödsfall 

som beror på hyperglykemi uppstår innan 70 år ålder. Det förutspås att diabetes kommer att 

bli den sjunde största dödsorsaken 2030. Det är viktigt att man tidigt diagnostiserar diabetes 

och att behandling snabbt sätts in för att undvika komplikationer i framtiden. Därför är det 
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nödvändigt att det finns system för sjukvården att upptäcka och skaffa specialistkunskaper hos 

personalen vad gäller diabetes.  

  

Brunton (2017) beskriver i sin artikel att diabetes kan anses som en pandemi. Ungefär 85 % 

av de personer som fått diagnosens omhändertas av personal inom Primärvården. Författaren 

påpekar vikten av att det ska finnas personal och resurser för att kunna ha ett gott 

omhändertagande av dessa personer. Det är då nödvändigt att personalen är väl insatt i 

sjukdomen och hur denna kan behandlas och regleras.  

  

Att leva med diabetes, som är en kronisk sjukdom, kräver en betydande och kvalificerad 

insats av den drabbade. Sjukdomen påverkar inte bara individen, utan även de närstående och 

har även betydelse för det sociala livet. Personen måste få kontinuerlig utbildning och 

handledning, då sjukdomen ibland kräver komplicerade medicinska överväganden.  

Kunskapen ska ligga till grund för den egenvård som personen dagligen ska utföra (Ellison & 

Rayman, 1998). Personer som lever med diabetes upplever många hinder i det dagliga livet. 

För att egenvården ska fungera behövs anpassad, begriplig och återkommande utbildning för 

dem. Kommunikation och stöd av vårdpersonal var grunden för att personerna kunde bevara 

sin förmåga till egenvård (Wilkinson, Whitehead & Ritchie, 2014). Vid planering av 

diabetesvård, bör stor hänsyn tas till personernas livskvalitet och förmåga till självständighet. 

Målen skall anpassas till patientens hälsostatus och välbefinnande (Morrow, Haidet, Skinner 

& Naik, 2008).    

  

En förutsättning för att personer med diabetes ska få ett bra liv är att de kan hantera sin 

sjukdom.  I en studie av Hörnsten, Sandström och Lundman (2003) rörande personer med typ 

2-diabetes beskrivs förmågan att förstå och hantera sjukdomen. Personen kan behöva hjälp 

och stöd av andra när de inte mäktar med sjukdomen och livssituationen. Många tänker på sin 

framtid, dels vad sjukdom kan innebära för komplikationer, dels en rädsla över att inte klara 

av att sköta sin sjukdom själv. Personerna i studien hoppas på att det finns stöd i form av 

närstående eller vårdpersonal, när de själva inte längre klarar av egenvården.       

   

Begreppet egenvård innebar i begynnelsen behandling av lättare sjukdomstillstånd som den 

sjuke kan klara med enkla medel. Begreppets innehåll utvidgades så småningom till att även 

innefatta svårare sjukdomar och i och med detta ett större ansvar att följa behandling och 

läkemedelsterapi. För de som inte på egen hand klarar det som kallas egenvård, så som äldre 
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och de med svårare sjukdomar och handikapp, behövs så kallad assisterad egenvård. Det 

innebär att personen behöver hjälp av sjukvårdspersonal t.ex. med inspektion av fötter och 

enklare fotvård, blodsockermätning, samt sköta läkemedelshantering. För att detta ska fungera 

på ett tillfredställande sätt måste de vårdande ha kunskaper om sjukdomen, dess behandling 

och olika yttringar av diabeteskomplikationer och om hur dessa tas om hand på adekvat sätt 

(Berne & Sörman, 2011). Socialstyrelsen (2015) skriver i Nationella riktlinjer för 

Diabetesvården att äldre personer med diabetes kan ha svårt att klara sin egenvård, här kan 

s.k. assisterad egenvård fungera. Personal, både sjuksköterska och hemtjänstpersonal, kan på 

detta sätt träda in och stödja personen med det som nu inte längre fungerar tillfredsställande. 

Det absolut viktigaste är att försöka skapa en frihet från sjukdomssymptom (Kärvestedt & 

Smide, 2012). I en studie av Kyong, Soo, Kyong, Yong och Seok (2012) beskrivs att äldre 

personer som haft diabetes länge, har en högre risk att drabbas av komplikationer som 

kardiovaskulär död, svåra hypoglykemihändelser, njursvikt, synproblem och kognitiv svikt. 

Kan inte personen med diabetes själv klara behandling och upprätthålla en god livsstil, ökar 

risken avsevärt för komplikationer. Kognitiv svikt hos äldre med diabetes har visat sig 

påverka personens egenvårdsförmåga, äldre med diabetes och kognitiv svikt har tre gånger 

högre risk att få allvarliga hypoglykemiattacker som kräver sjukhusvård. Funktioner i kroppen 

förändras med stigande ålder, till exempel reducerad funktion i njurar och lever som kan 

innebära förändrad läkemedelsmetabolism. Det ställer krav på vårdpersonalen, som måste 

vara uppmärksam på förändrat beteende hos personerna med diabetes.  

 

I Socialstyrelsens riktlinjer (2014) gällande mest sjuka äldre beskrivs att förhållandet mellan 

nytta och risk påverkar valet av behandling. En helhetsbedömning av personens fysiska, 

psykiska, sociala och existentiella behov beaktas.  Många sjuka äldre har komplexa behov på 

grund av samsjuklighet och skörhet, dessutom kan kognitiv svikt påverka deras situation. 

Målet med vården styr behandlingen för den mest sjuke patienten, här är det av största vikt att 

kontinuerligt följa upp och utvärdera behandlingen som ges. Hälso- och sjukvården ska 

erbjuda läkemedelsgenomgångar till äldre som är ordinerade ett flertal läkemedel.     

  

Enligt SOS (2012) definieras hemsjukvård som hälso-och sjukvård när den ges i hemmet, i 

ordinärt eller särskilt boende. Det innebär att sjukvård, rehabilitering och habilitering som ges 

inom hemmets väggar, betecknas som hemsjukvård. Antalet sjuka, inte minst personer med 

flera sjukdomsdiagnoser har ökat. Insatser som tidigare krävde slutenvård, förutsätts i större 

utsträckning skötas i hemsjukvårdens regi. Josefsson och Ljung (2010) beskriver att kraven på 

vårdens innehåll har ökat med ökat antal svårt sjuka, vilket kan härledas till att svårt sjuka 
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personer anses färdigbehandlade, och skrivs ut tidigare från slutenvården, för att tas om hand i 

hemsjukvårdens regi.  

  

I Socialstyrelsen rapport Hemsjukvård i förändring från 2008, konstaterades att det behövdes 

förändringar vad gäller att tillgodose de äldres behov. Genom att samla hälso- och sjukvård, 

samt socialtjänst under samma huvudman, skulle kvalitén förbättras.  Vid tidpunkten för 

rapporten hade två tredjedelar av landet kommuner redan infört kommunal hemsjukvård. 

Diskussioner fördes med flera landsting om övertagande. En överenskommelse mellan 

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting slöts år 2010 om överföring av 

hemsjukvård från landsting till kommun. År 2013 publicerade Kommunförbundet Norrbotten 

och Norrbottens Läns Landsting en slutrapport som beskriver kommunalisering av 

hemsjukvården i ordinärt boende i Norrbotten. Syftet med detta var att få en sammanhållen 

vård i hemmen med kommunerna som huvudman för hemtjänst, hemsjukvård och boenden. 

En avsikt var att säkerställa informationsöverföringen mellan den kommunala hälso-och 

sjukvården och hemtjänsten. Handledning och delegering till hemtjänstpersonal ska ske inom 

kommunens organisation för att öka patientsäkerheten. Ansvaret för hemsjukvård inklusive 

hemsjukvård för personer från 18 år överfördes från Norrbottens Läns Landsting till 

kommunerna i Norrbotten. Den hemsjukvård och de hembesök som kommunaliseras avser 

hälso- och sjukvård till och med sjuksköterskenivå.  

  

Diabetesvården i Sverige grundas på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och 

behandling vid diabetes. Förutom de riktlinjer som gäller nationellt, finns regionala 

vårdprogram samt lokalt anpassade riktlinjer. Som diabetessjuksköterska bör man vara väl 

insatt i de riktlinjer som finns, dock är det av yttersta vikt att anpassa vården efter personens 

resurser och förmågor. De lokala riktlinjer som finns, ska vara skriftliga och underskrivna av 

den ansvariga klinikchefen. Inom kommunal verksamhet kan den sjuksköterska som är 

medicinskt ansvarig (MAS), eller annan ansvarig sjuksköterska, ändra läkemedelsdoser vad 

gäller insulin och tabletter, viktigt är att detta sker i samråd med personen detta gäller. (SOS, 

2015). 

  

I en artikel av Thors-Adolfsson, Smide, Rosenblad och Wikblad (2009) jämförs studier om 

nödvändigheten av att distriktssjuksköterskorna behöver vara vidareutbildade i 

diabetessjukvård. Här har framkommit en viss positiv påverkan på personernas möjligheter att 

nå de nationella målen vad gäller diabetessjukvård när de har tillgång till en vidareutbildad 
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distriktssjuksköterska i diabetes. Det finns beskrivet att för att kunna förbättra vården av 

personen med diabetes, krävs mer än att ha ett professionellt intresse för sjukdomen. Studien 

visar att för att kunna förbättra omvårdnaden behövs det utbildning av distriktssköterskan för 

att på så sätt få de kunskaper som krävs för att kunna anpassa vården till varje individs behov. 

Författarna skriver att det är nödvändigt med förbättringar i det kliniska omhändertagande av 

personer med diabetes, men viktigast är en individanpassad utbildning, och att dialogen 

mellan personen med diabetes och vårdgivaren måste förbättras.aa.  

  

Husdal et al. (2017) har jämfört förändringar i organisationen av diabetessjukvård inom 

svensk primärvård mellan åren 2006 till 2013. Man har kartlagt resurstilldelning och 

funktioner inom diabetessjukvården genom utskick av frågeformulär. Där kan ses att 

sjuksköterskan har en mer framträdande roll i vården av personer med diabetes, och även mer 

ansvar vad gäller organisation och planering av vården. Det har visat sig att sjuksköterskeledd 

omvårdnad ger positiva effekter för personerna, men det krävs också inblandning av andra 

vårdprofessioner. Att rikta vården mer individuellt är helt i linje med internationella och 

nationella riktlinjer. Forskarna i denna studie drar som slutsats att distriktssjuksköterskorna 

har en viktig roll vad gäller omvårdnad av personer med diabetes, men fortfarande finns 

förbättringsmöjligheter vad gäller gruppbaserad patientutbildning och att låta personerna bli 

mer involverade i sin diabetesbehandling.  

 

Teoretisk referensram      
Vårdteorin som relateras till i denna studie rörande omvårdnad av personer med diabetes inom 

hemsjukvården, bygger på Sister Callista Roys vårdteori beskriven som en adaptionsmodell. 

Med begreppet adaptiv menar  Roy att det mänskliga systemet har förmåga att anpassa sig till 

förändringar i miljön och att själv kunna påverka densamma. För att klara det använder sig 

människan av olika coopingmekanismer. Cooping betyder bemästring av olika beteenden som 

respons på olika stimuli, inneboende och förvärvade metoder att hantera förändringar i miljön 

(Roy, Leininger & Neuman, 1995: Wiklund, Gustin & Lindwall, 2012).  

 

 Nyckelbegrepp i Roys adaptionsmodell är människa, mål, hälsa, miljö och 

omvårdnadshandlingar. Begreppet människa innebär enl. Roy den som tar emot omvårdnad.  

Människan skall aktivt anpassa sig till sin livssituation för att kunna utvecklas och bevara sin 

integritet och hälsa. Trots brister ska hon inte ge upp utan försöka förlika sig med det som 

råder, att hitta balans och jämvikt i tillvaron. Om detta misslyckas kan förändringarna hota 

personens hälsa. Målet är att befrämja ett välbefinnande och en bra livskvalitet. Om detta inte 
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är möjligt t.ex. på grund av svår sjukdom, kan sjuksköterskan se till att personen har bra 

omvårdnad och trygghet den sista tiden. Sjuksköterskan kan då fungera som ett stöd för att 

åter försöka få balans i tillvaron, är inte detta möjligt ska människan försöka anpassa sig till 

situationen.  

 

Roy, Whetsell och Fredericksson (2009), beskriver Roys adaptionsmodell som en möjlighet 

för sjuksköterskan att bidra med sina specialkunskaper för att förbättra människors hälsa och 

välbefinnande. Som människa menar Roy inte bara den enskilda personen utan även olika 

grupper, såsom familjen, organisationer och samhällen. Roy har i sin artikel från 2011 

vidareutvecklat omfattningen av sin adaptionsmodell för att möta de förändrade globala 

behoven. Sjuksköterskans profession måste anpassas och utvidgas för att svara mot den 

förändrade världsordningen. Hon pekar bland annat på det ökande antalet äldre personer och 

även stora globala folkförflyttningar på grund av krig och svält.  

  

Personer med diabetes ökar i världen, fler äldre bor kvar i hemmen. Många är multisjuka och 

är därför i behov av hemsjukvård och assisterad egenvård. Tidigare sköttes hemsjukvården av 

landstinget, som var knuten till primärvård, med i huvudsak distriktssjuksköterskor som 

ansvarade för personerna i hemmet. Efter att kommunerna tog över hemsjukvården har 

sjuksköterskorna med diabetesutbildning på hälsocentralerna inte längre ansvaret för 

diabetessjukvården bland personer inskrivna i hemsjukvård. Vi vill genom denna studie 

kartlägga hur diabetesvården är organiserad inom hemsjukvården, och hur sjuksköterskorna 

uppfattar omvårdnaden och de behov personer med diabetes uttrycker.   

  

Syfte  
Att beskriva hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden och den assisterade egenvården av 

personer med diabetes inskrivna inom hemsjukvården.  

  

METOD  

Design  
Studien har genomförts med en kvalitativ ansats. Denna typ av forskning bygger på att 

analysera personers livsvärld. Intresse av att studera hur människan uppfattar och tolkar 

verkligheten är central. Enligt Polit och Beck (2017) beskrivs designen för den kvalitativa 
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forskningen som flexibel och anpassningsbar till det resultat som kommer in. Forskaren måste 

vara aktiv och lyhörd för det som framkommer under intervjun.  

  

Urval och tillvägagångssätt 
Elva legitimerade sjuksköterskor, anställda inom hemsjukvården i norra och mellersta Sverige 

intervjuades. Inklusionskriterier, legitimerade sjuksköterskor anställda i hemsjukvård i minst 

ett år, samt erfarenhet av personer med diabetes i hemsjukvård . För att få delta i studien 

skulle sjuksköterskorna ha arbetat i minst ett år med hemsjukvård. Exklusionskriterier, 

sjuksköterskor med någon form av diabetesutbildning. Kontakt togs med respektive 

enhetschef för hemsjukvården i kommuner i norra och mellersta Sverige, med önskan om att 

få genomföra intervjun. Då positivt svar erhållits från enhetscheferna skickades en skriftlig 

ansökan om att få genomföra studien. Ett informationsbrev med svarstalong och frankerat 

kuvert vidarebefordrades till samtliga sjuksköterskor, sammanlagt 25 stycken (Bilaga 1 och 

Bilaga 2). Det erhölls elva svar där deltagarna gav sitt informerade samtycke till att delta i en 

intervju. Tre intervjuer genomfördes i mellersta Sverige och resterande i Norrbotten. De 

personer som önskade delta i studien blev uppringda av forskarna, tid och plats bestämdes 

gemensamt. Tre intervjuer genomfördes via telefon, sju intervjuer på respektive arbetsplats 

samt 1 på neutral plats. Intervjuerna spelades in på digital ljudfilm och varade mellan 20-40 

min. De skrevs ut i fortlöpande text.   

Datainsamlingsmetod  
Data samlades in via individuella intervjuer med deltagarna. Detta skedde med en narrativ 

metod för att få inblick i hur deltagarna uppfattade omvårdnaden av personer med diabetes.  

Via intervjuerna studerades hur människan uppfattade och tolkade verkligheten.  

Grundläggande för den kvalitativa forskningsmetoden är att ställa öppna frågor, på så sätt får 

den intervjuade möjlighet att fritt berätta om sin erfarenhet och upplevelse av det fenomen 

som studeras. Forskarens roll blir att ställa följdfrågor så att intervjun flyter på (Backman, 

2016; Graneheim & Lundman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014; Morse, 1999; Polit & Beck, 

2016).  

En semistrukturerad intervju användes, med frågeguide till hjälp (Bilaga 3).  

En inledande öppen fråga ställdes: '' Vad innebär omvårdnad av personer med diabetes för 

dig?''. denna fråga följs upp med följdfrågor så som: ''Kan Du förklara ytterligare'', ''Kan du ge 

exempel'',  ''Har jag förstått dig rätt?'' Intervjuerna genomfördes på en plats som deltagarna 

själva valt. De spelades in på digital ljudfilm och varade mellan 20-40 minuter. Syftet med 

studien stod i fokus för intervjuerna som började med inhämtning av bakgrundsinformation, 
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så som ålder, hur länge har du arbetat som sjuksköterska, hur länge har du arbetat i 

hemsjukvården.  

Bearbetning och analys   
Data analyserades med hjälp av en tematisk innehållsanalys enligt Downe-Wamboldt (1992). 

Den är en systematisk metod för att organiserar textmaterial, som utmynnar i kategorier och 

teman. Analysen började med att allt inspelat material skrevs ut ordagrant, så även suckar, 

pauser och skratt/gråt. Därefter genomlästes texterna flera gånger för att skapa en känsla av 

innehållet, nästa steg var att plocka ut meningsenheter som svarade mot syftet i studien. Dessa 

kondenserades till korta och mer precisa formuleringar utan att tappa kärnan i texten. Därpå 

kodades meningsenheterna och sorterades in i preliminära kategorier, som stegvis samlades i 

större kategorier. Slutligen placerades likartade kategorier under teman.   

  

 

 

Tabell:1 Exempel på textanalys  

Meningsenheter  Kondensering  Kategorier  Tema  

Vill ha mer kunskaper,  

veta vad jag skall göra, 

struktur helt enkelt om det 

nu är vi som ska vi ska 

sköta dom så vill jag ha 

lite mer, alltså trygghet  

Vill ha mer kunskaper.   

Vill ha struktur och trygghet  

Att uppleva 

brist på 

kunskap, 

struktur och 

trygghet  

Sjuksköterskans 

känsla av 

otillräcklighet  

Många patienter med  

diabetes vet kanske inte vad 

de skall tänka på, vad som 

finns, jag känner lite att de 

inte vet egentligen vad det 

handlar om,  de har fått en 

diagnos, men ingen 

uppföljning.  

Saknar diabetessköterskan…  

Patienter med diabetes vet 

inte vad det handlar om, vad 

de ska tänka på. Saknar 

uppföljning och kontakt med 

diabetessköterskan.  

Att sakna 

kunskap om 

diagnosen. 

Saknar 

uppföljning 

och 

vårdkontakt  

Sjuksköterskans 

upplevelse av 

personer med 

diabetes känsla 

av otrygghet  

  

ETISKA ÖVERVÄGANDEN  
Deltagarna informerades om att deltagandet är frivilligt och att de kunde avbryta intervjun när 

helst de ville utan att uppge orsak. De utlovades konfidentialitet som innebar att deras 

identitet inte kunde spåras. Namn på personer eller platser skrivs inte ut i texten, endast 

forskarna och handledaren kommer att ha tillgång till intervjumaterialet som förvaras inlåst.  
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Forskaren är skyldig att överväga de eventuella konsekvenser som studien kan innebära för 

deltagarna, här ställs stränga krav på forskarens lyhördhet att med sina frågor inte utsätta de 

intervjuade för obehag. För att inte deltagaren kommer till skada, är det viktigt att forskaren är 

väl insatt i ämnet. (Forsman, 2002; Kvale & Brinkman, 2014). De som valde att besvara 

brevet, kontaktades via telefon och tid och plats för intervjun bestämdes.    

Då denna studie sker inom ramen för ett utbildningsprogram, krävs det inget godkännande av 

etisk kommitté. I enlighet med CODEX (2016) följer denna studie regler och etiska 

föreskrifter enligt överensstämmelse med god forskningsetik.  

 

RESULTAT  
Analysarbetet resulterade i två teman och sex kategorier (Tabell 2) som beskrivs i löpande 

text. Resultatet illustreras med citat från de intervjuer som ingick i analysen.  

 

Tabell: 2 Översikt över teman (n=2) och kategorier (n=6)  

Tema  Kategorier   

Sjuksköterskans känsla av 

otillräcklighet   

  

  

Sjuksköterskans upplevelse av 

känsla av otrygghet hos personer 

med diabetes  

Att uppleva brist på kunskap/utbildning  

Att uppleva brist på stöd  

Att uppleva brist på riktlinjer och rutiner  

  

Att sakna kontinuerlig vårdkontakt  

Att sakna kunskap om sjukdomen  

Att behöva assisterad egenvård  

                                                             

  

  

  

Tema: Sjuksköterskans känsla av otillräcklighet  

Att uppleva brist på kunskap/utbildning  

Informanterna i studien upplevde att diabetes är en komplex sjukdom med stort 

omvårdnadsbehov, som kräver omfattande kontroller och uppföljningar. Några uppgav att 

sjuksköterskor måste vara observanta, inte bara på sjukdomen i sig, utan även se hela 

människan och dennes behov.  
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Informanterna påpekade att många patienter inom hemsjukvården är drabbade av 

demenssjukdom med minnessvikt och kognitiva brister. Detta kan innebära att personen med 

diabetes inte själv är i stånd att ta fullt ansvar för sin sjukdom, sjuksköterskan får träda in som 

ett stöd.   

                                         

                                                  Diabetes är stort och komplext, viktigt följa blodsocker 

                                                  och prover. Inte bara sprutor och tabletter.  

  

                                                  Vara observant på eventuella sår, fötterna, kolla känsel på 

                                                   fötterna, kolla om dom har hår på tårna, Fötter, njurar, synen 

                                                  kan bli påverkad och sockret ska ligga bra.  

                                               

Informanterna uppgav att de efterfrågade utbildning i diabetes. Trots att vissa hade 

distriktssjuksköterskeexamen och i denna utbildning läst om diabetes, var det inte tillräckligt. 

Mer kunskap om diabetessjukdomen behövdes, de kände sig otrygga och saknade någon att 

rådgöra med. Att ha rätt att förskriva diabeteshjälpmedel utan att ha fördjupad kunskap om 

sjukdomen kändes inte bra. Någon tyckte att hon hade kunskap, men inte utbildning, 

kunskapen hade hon förvärvat genom att fråga kollegor. Fortlöpande utbildning i diabetes 

efterfrågades, då det fanns en medvetenhet om att det händer mycket inom diabetesvården, så 

som att det kommer nya läkemedel och hjälpmedel. Det uttrycktes en oro över att personer 

med typ 1 diabetes kommer att öka inom hemsjukvården. Informanterna kände sig osäkra på 

hur denna patientgrupp skulle tas om hand. Ett problem som lyftes fram var en känsla av att 

inte ha tillräckligt med kunskap för att kunna ansvara för dessa personer, det krävs mer 

uppsikt och kunskap vad gäller insulindosering, blodsockerkontroller och att snabbt kunna 

bedöma vad som krävs vid blodsockerfall. Det kändes inte tryggt att lägga över det ansvaret 

på hemtjänstpersonalen som träffar personerna oftare. Flera av hemtjänstpersonalen har ingen 

vårdutbildning alls enligt informanterna, de blir upplärda av sina kollegor. Denna situation 

skapade en känsla av otillfredsställelse av att ha det yttersta omvårdnadsansvaret uppgav 

informanterna.                                              

  

                                            Vill ju ha mer utbildning, färskare utbildning. Har gått för  

                                                     För länge se’n….det händer mycket, nya mediciner….. utbildning 

                                                    behövs  
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                                                    Stort ansvar på hemtjänstpersonalen, dom ska hålla koll på 

                                                    blodsockervärden…kolla innan man ger insulin……veta när  

                                                    och vad dom äter…veta hur dom mår. Se’n  rapportera till sjuk-  

                                                    sköterskan som är ansvarig…även för uppföljning  

  

Att uppleva brist på stöd  

Samtliga informanter efterlyste en diabetesutbildad sjuksköterska att kunna kontakta för råd 

och stöd. Det gällde akuta frågor, och dagliga rutiner rörande diabetessjukvård.  

Informanterna uttryckte en känsla av att vara utlämnad, de upplevde att de inte hade 

tillräckliga kunskaper för att ta snabba beslut och efterlyste rutiner och struktur i vården av 

personer med diabetes. De uppgav att de inte alltid visste vem de kunde kontakta för att få 

hjälp. En av informanterna berättade att de hade ett vårdprogram i kommunen, detta gällde 

både personer på särskilt boende och personer inom hemsjukvården. Trots detta upplevde hon 

en osäkerhet i omhändertagandet, för att hon själv inte hade någon diabetesutbildning. Det var 

svårt för henne att få kontakt med någon diabeteskunnig, eftersom hon arbetade med 10 olika 

vårdcentraler. En annan informant berättade om en kvinna som under sjukhusvistelsen blivit 

insatt på insulin. Efter hemkomsten ville personen ha stöd med insulininjektion, dosering och 

information om sjukdomen. Informanten uppgav att hon inte hade de kunskaperna att 

förmedla till personen. Här kände hon att bristen på diabetesutbildning var uppenbar.  

  

                                              Har en patient med jättesvajande blodsocker… det är de’  

                                                       Som är svårt. Patienten har personliga assistenter å de  

                                                       ringer jätteofta. Vi är ju till för dem…….det vore bra med en 

                                                       regelbunden kontakt med en diabetessköterska…nu är de’ 

                                                       vi som har ansvaret  

  

                                                      Vill ha någon slags kontroll…nu har man inte de’ riktigt.  

                                                      Om vi nu ska sköta diabetespatienter vill man ju ha nå’n 

                                                      slags struktur eller någon slags rutin. Är nu ute och svävar.  

                                               

Att uppleva brist på riktlinjer och rutiner  

Informanterna gav såväl positiva som negativa erfarenheter gällande riktlinjer och rutiner för 

diabetesvård. De flesta uppgav att diabetesvården inom kommunen inte var organiserad, det 

saknades riktlinjer och rutiner.  Då det inte fanns diabetessjuksköterskor blev det läkarna på 

vårdcentralerna som blev ansvariga för diabetesvården, men flera uppgav att det inte 

fungerade.  De sade att det saknades fasta läkare, i stället hade de stafettläkare. Intresset för 
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diabetes var inte så stort bland de läkare de hade kontakt med. Två av de intervjuade hade 

andra erfarenheter, de tyckte att samarbetet med vårdcentral och diabetessjuksköterska 

fungerade bra. En av informanterna beskrev en modell med en äldrevårdsenhet där läkare och 

diabetessjuksköterskor var anställda. De hade ett bra samarbete, och det gick snabbt att få råd 

och stöd när patienten inte mådde bra. Det fanns även möjlighet till hembesök av läkaren eller 

diabetessjuksköterskan. Den andra informanten arbetade på en mindre ort, hon kunde få hjälp 

av diabetssjuksköterskan på vårdcentralen då de fanns i samma byggnad och de hade 

utvecklat ett bra samarbete  

                                                                

                                                     Det är svårt när man inte får tag i diabetessköterskan eller 

                                                                läkaren när hemtjänsten larmar om avvikande blodsocker- 

                                                                värden   

                                                       

                                                                Vi får hjälp av diabetessköterskan på hälsocentralen, man 

                                                                måste samarbeta på mindre orter. Det gäller att ge och ta… 

                                                                vi hjälper varandra.  

  

Tema: Sjuksköterskans upplevelse av känsla av otrygghet hos personer med diabetes   

Att sakna kontinuerlig vårdkontakt  

Informanterna uppgav att när personer med diabetes skrivits in i hemsjukvården förändrades 

omhändertagandet.  Tidigare hade personerna kontinuerlig kontakt med diabetessjuksköterska 

och kallades med jämna mellanrum för kontroller av sjukdomen. Efter kommunernas 

övertagande av hemsjukvården blev detta sjuksköterskorna inom hemsjukvårdens ansvar 

Informanterna berättade att personerna framfört avsaknad av regelbunden kontakt med 

diabetessjuksköterskan och förstod inte skälen till utebliven kontakt. Bland informanterna 

framkom att det inte fungerar på samma sätt i alla kommuner. I en av kommunerna finns en 

speciell äldrevårdsenhet med anställd diabetessjuksköterska. I en annan kommun på en liten 

ort uppgav informanterna att de har ett bra samarbete med hälsocentralen, 

diabetessjuksköterskan finns alltid tillgänglig och personerna kallades regelbundet.   

  

                                                    

                                                     Jag vet att vissa saknar en diabetessköterska för 

                                                                nu får dom inte träffa diabetessköterskan på 

                                                    hälsocentralen. På kommunen finns det ingen 

                                                    diabetessköterska  
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                                                                Inom kommunens hemsjukvård  har dom ju ingen  

                                                                diabetessköterska, jag behandlas som en vanlig          

                                                                patient och måste gå till doktorn när jag har  

                                                                problem med min diabetes 

 

 

                                                               Dom blir ju diskriminerade…diabetesvården är inte 

                                                                jämlik… kommunen har ju ingen diabetessköterska 

                                                                som sköter årskontrollerna…….  

  

                                                                

Att sakna kunskap om sjukdomen  

Under intervjuerna framkom att informanterna hade träffat på personer med diabetes som inte 

hade tillräckligt med kunskaper om sjukdomen. De berättade att flera av personerna hade 

samsjuklighet, flera hade minnessvikt och de kunskaper de tidigare haft om sjukdomen var nu 

delvis bortglömda. Informanterna uppgav att personernas kunskaper om sjukdomen förändrats 

med tid. De fanns även brister i uppföljning och fortlöpande information om sjukdomen och 

egenvård. Även de personer som nyligt fått diagnosen diabetes och behandlats på sjukhus 

hade bristande kunskap när de kom hem.  De visste inte vad de skulle äta, hur deras läkemedel 

fungerade och vart de skulle vända sig för att få hjälpmedel. Ett speciellt område som 

personerna efterfrågade enligt informanterna var fotvård. Stigande ålder hade gjort att de fått 

svårare att på egen hand sköta sina fötter och att veta vad de ska kontrollera. Det var vanligt 

att personerna tidigare regelbundet träffat medicinsk fotvårdare, men detta hade nu upphört.  

Reglerna för rätten till besök hos medicinsk fotvårdare har förändrats, nu krävs uppenbara 

medicinska besvär för att få komma på kostnadsfritt besök.  Detta upplevdes som ett problem, 

både av personerna med diabetes och av informanterna eftersom många har svårt att kunna 

sköta egenvården av fötterna på grund av andra kroppsliga besvär.    

  

                                                             Hon tror att det ska vara så, hon hade väl fått en  

                                                                        en lancett och trott att då ska jag väl klara mig med 

                                                                         den då.  

  

                                                                         Hon hade haft diabetes i tjugo år om inte mer…  

                                                                         hon sa att hon vet ingenting. Hon sa att så här har jag 

                                                                         aldrig haft förut då hon fick lågt socker… å 

                                                                          ingen har sagt vad jag ska göra  
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                                                                          Nå’t som haltar är diabetesfotvården, patienterna 

                                                                          vet inte var de ska vända sig för att få subvention  

                                                                        

Att behöva assisterad egenvård  

Informanterna uppgav att det var många som behövde ha hjälp med sin egenvård, detta kunde 

bero på stigande ålder eller andra sjukdomar. Det var inte ovanligt att förutsättningarna 

förändrats efter utskrivning från sjukhus, de efterfrågade då mycket hjälp och stöd.  

Personerna var mycket osäkra på hur de skulle klara insulindosering, blodsockermätning och 

hantering av hjälpmedel på egen hand. Här fick informanterna träda in med både praktisk och 

teoretisk hjälp. Att förlora sin förmåga att klara sig själv och att inte ha egenkontroll över sin 

sjukdom upplevdes av personerna som mycket ledsamt. Informanterna fick detta berättat för 

sig, och försökte då stötta dem och finnas tillhands när det behövdes. Via hemtjänstpersonalen 

som hjälpte till med ADL kunde informanterna få signaler om att det inte fungerade med 

personernas förmåga att klara av egenvården, och att det ibland var svårt att få personerna att 

ta emot hjälp. Informanterna uppfattade att det inte fungerade t.ex. med blodsockerkontroller 

och läkemedelshantering, men personerna hade inte insikt att det brast i hanteringen av 

egenvården.   

   

                                                                Några vill ju vara självständiga med att sticka sig 

                                                                             sig själv… men dom vill ha stöttning av sjuk- 

                                                                             sjuksköterskan… men dom vill kunna kontakta henne  

                                                                             Hon är som ett stöd för dem  

                 

                                                                              Asså,…det var en som skulle lära sig ta insulin själv… 

                                                                              Men var osäker..som vill att nå’n är med så länge så att 

                                                                              hon kan ta det själv…det tänker jag är assisterad  

                                                                              egenvård  

  

   

 

DISKUSSION  
Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka hur sjuksköterskor upplever omvårdnaden och den 

assisterade egenvården av personer med diabetes inskrivna inom hemsjukvården. Resultatet 
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beskrivs med två teman och sex kategorier. Tema; Sjuksköterskans känsla av otillräcklighet: 

Kategorier: att uppleva brist på kunskap/utbildning, att uppleva brist på stöd, att uppleva 

brist på riktlinjer och rutiner, Tema; Sjuksköterskans upplevelse av personer med diabetes 

känsla av otrygghet; Kategorier: att sakna kontinuerlig vårdkontakt, att sakna kunskap om 

sjukdomen, att behöva assisterad egenvård.   

  

Resultatet visade att sjuksköterskor som ingick i studien upplevde en brist på kunskap och 

utbildning i diabetes då detta är en komplex och svår sjukdom. Trots att de i grundutbildning 

till sjuksköterska och vidareutbildning till distriktssjuksköterska läst om diabetessjukdomen 

fann de att detta inte var tillräckligt. De efterlyste fördjupade kunskaper om sjukdomen och de 

ville ha fortlöpande utbildning om behandlingsmetoder och hjälpmedel. I en studie av 

ElDeirawi och Zuraikat (2001) pekas på att sjuksköterskor inte har tillräckliga 

diabeteskunskaper för att kunna ta hand om och utbilda personer med diabetes. Författarna i 

artikeln hänvisar till speciella diabetesutbildade sjuksköterskor i USA som kunde utbilda 

sjuksköterskor i hemsjukvård, samt även personer med diabetes. I en annan studie av 

McDonald, Tilley och Havstad (1999) beskrivs att sjuksköterskor i hemsjukvård har en viktig 

roll i att utbilda personer i diabetes om sjukdomen och egenvården och de komplikationer som 

sjukdomen kan ge över tid.  

 

Sjuksköterskorna som ingick i studien pekade på vikten av speciell utbildning i diabetes för 

sjuksköterskor som arbetar med hemsjukvård. Att ha omvårdnadsansvar för personer inom 

hemsjukvården, inte sällan med bara diabetes, utan även med andra svåra sjukdomar, 

upplevdes som osäkert. Det förekom att personer var drabbade av demenssjukdom med 

kognitiv svikt som följd, att kunna vägleda dessa utan att känna sig trygg med kunskaper om 

diabetes upplevdes ibland omöjligt. Sjuksköterskorna berättade om det stora ansvar som 

vilade på dem vad gäller komplexiteten vid diabetessjukdomen, det är omfattande 

kontinuerliga kontroller som måste utföras, t.ex. kontroll av fötter och eventuella sår. Det 

fanns en stor oro över att äldre personer med typ1-diabetes ökar i antal, dessa kommer mer 

och mer att tas om hand av hemsjukvården. Denna typ av diabetes kräver ännu mer 

kunskaper, bl.a. att kunna justera insulindoser, parera hypo-, och hyperglykemier. Dessa 

personer kan vara utrustade med speciella diabeteshjälpmedel så som insulinpumpar och 

kontinuerlig blodsockerövervakning. För att kunna bistå personerna med diabetes om det 

skulle inträffa något med hjälpmedlen, påpekade sjuksköterskorna att det behövs 

specialistsjuksköterskekunskaper. Något som flera sjuksköterskor påtalade var att det inte 
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kändes tillfredsställande att behöva utbilda hemtjänstpersonal i diabeteskunskaper då de själva 

inte hade rätt grund att stå på. Det förekom att personalen inom hemtjänsten inte hade någon 

sjukvårdsutbildning alls, att då som sjuksköterska ha det yttersta omvårdnadsansvaret var 

svårt. SKL (2015) har vårdprogram för vårdpersonal som arbetar inom kommuner och 

landsting. I vårdprogrammet som är grundläggande, finns beskrivet hur sjuksköterskan skall 

utbilda hemtjänstpersonal och även rekommendationer på vilka kontroller som skall utföras. 

Sjuksköterskorna i studien hade inte kännedom om vårdprogrammet.        

  

Det framkom också i resultatet av denna studie att de intervjuade sjuksköterskorna upplevde 

brist på stöd, de saknade någon att kontakta, både när det gällde akuta frågor om 

diabetessjukdomen, men även att kunna ventilera spörsmål av enklare slag, t.ex. kunde det 

gälla den allmänna omvårdnaden av personerna med diabetes. De uppgav ofta att de kände sig 

ensamma och utlämnade då de inte hade tillräckliga kunskaper för att kunna ta beslut om 

omvårdnadsåtgärder. Det var oklart till vem de kunde vända sig då de hade frågor och det 

kunde vara mycket besvärligt att få tag i någon att konsultera. En sjuksköterska gav som 

exempel en episod då en person blivit utskriven från sjukhus där hon bland annat blivit insatt 

på insulin. Personen behövde stöd med information om sjukdomen och insulinhantering, 

Sjuksköterskan hade inte tillräckliga kunskaper att förmedla till personen. Här hade det varit 

viktigt att ha tillgång till en diabetessjuksköterska som hade kunnat göra hembesök för 

uppföljning och information. Flertalet av de intervjuade sjuksköterskorna uppgav att det 

skulle vara bra med en utbildad diabetessjuksköterska att kunna vända sig till. I en studie av 

Vaismoradi, Salsali och Ahmadi (2010) intervjuades sjuksköterskor om deras upplevelser av 

osäkerhet i den kliniska verksamheten. De beskrev hur de reagerade på att utsättas för 

oförutsedda händelser eller att de var tvungna att fatta beslut utan att ha tillräckliga kunskaper. 

De kunde då reagera med ilska, frustration och ångest. De hade inga strategier för att hantera 

oväntade händelser, de visste inte vad de skulle göra. Att till detta inte ha möjlighet att kunna 

kontakta någon för råd och stöd gjorde dem förtvivlade. I en annan studie framkom att 

sjuksköterskor som inte var förtrogen med en specifik uppgift blev osäkra i sina beslut. Det 

stöd som de kunde få var av sina mer erfarna kollegor. Här menar författarna att det behövs 

strategier och utbildning som kan hjälpa sjuksköterskorna att känna trygghet i sin yrkesroll 

(Cranley, Doran, Tourangeau, Kushniruk & Nagle. 2009).   
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I resultatet framkom att sjuksköterskorna upplevde brist på riktlinjer och rutiner. De flesta 

sjuksköterskorna uppgav att diabetesvården inom kommunen inte var organiserad. De menade 

att det saknade diabetessjuksköterskor och efter övertagandet av Hemsjukvården från 

Landstinget till kommunen blev diabetesvården eftersatt. Det fanns ingen som hade ett 

övergripande ansvar över personerna med diabetes, trots att det i två kommuner fanns 

sjuksköterskor som hade diabetesutbildning. Organisationen i dessa specifika kommuner hade 

inte den funktionen. Det förekom ett undantag, en kommun som haft kommunaliserad 

hemsjukvård en längre tid var organiserad på annat sätt, där hade man inrättat tjänster för 

diabetessjuksköterskor. I Vårdprogram för äldre med diabetes, upprättat av Nationella 

programrådet för diabetes (2015), finns rekommendationer om vård, behandling och 

uppföljning av personer med diabetes. Syftet med detta vårdprogram är att ge vägledning och 

stöd till de som arbetar inom kommunal omsorg, hemsjukvård och särskilt boende. Detta rör 

äldre patienten med både typ 1 – och typ 2-diabetes. Här finns beskrivet sjuksköterskans 

omvårdnadsansvar, att se till att årliga läkarbesökskontroller görs, att en vårdplan upprättas, 

att samråda med läkare angående omvårdnadsmål och att genomföra fortbildning för 

omsorgspersonal. Läkare ansvarar för medicinsk behandling, och att samråda med patienten, 

anhörig, och sjuksköterska angående behandlingsmål. En av de elva intervjuade 

sjuksköterskorna uppgav att det fanns ett vårdprogram för diabetes i kommunen, ingen annan 

nämnde det. Rubin, Moshang och Jabbour (2007), berättar i sin studie att omvårdnaden av 

personer med diabetes styrs av diagnostik och behandlingsrutiner. För att kunna ge en god 

vård måste sjuksköterskan vara väl insatt och kunnig vad gäller dessa vårdrekommendationer. 

Efter att ha undersökt hur kunskapsnivån var bland sjuksköterskorna fann man att det brast i 

kunskap, bara omkring hälften av deltagarna hade kunskap om bland annat diagnoskriterier 

för diabetes, durationstid för insulin, samt vad målet är för blodtryck bland personer med 

diabetes. Det fanns redan ett utbildningsprogram om diabetes, men det behövde modifieras. 

Det var vanligt förekommande att sjuksköterskorna som deltog i studien själv efterfrågande 

utbildning i diabetes.  I Sverige finns Nationella riktlinjer för diabetesvård (2015) som 

Socialstyrelsen ger ut och dessa utgör grunden för regionala och lokala vårdprogram.   

  

I kategorin att sakna kontinuerlig vårdkontakt framkom att när personerna med diabetes 

skrevs in i kommunens hemsjukvård förlorade många kontakten med diabetessjuksköterskan 

inom primärvården, därmed förändrades omhändertagandet. Det innebar att de inte längre 

kallades till regelbundna kontroller och att de miste den relation som byggts upp under många 

år med diabetssjuksköterskan. Det var inte ovanligt enligt de intervjuade sjuköterskorna, att 

personerna med diabetes efterlyste besök hos diabetessjuksköterskan och de förstod inte 
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varför de nu förlorat den kontakten. Undantag fanns, en sjuksköterska berättade att på den lilla 

ort där hon var anställd hade personerna med diabetes fortfarande möjlighet att fortsätta träffa 

diabetessjuksköterska. Det förklarades med att man måste samarbeta på små orter för att det 

över huvud taget ska fungera. I en kommun hade hemsjukvården kommunaliserats långt 

tidigare, i och med detta hade det hunnit byggas upp en organisation som fungerade 

tillfredsställande. Där fanns diabetessjuksköterska som regelbundet träffade patienterna och 

såg till att kontrollerna blev gjorda som planerat. I en studie av Holm-Frich (2003) beskrivs 

vikten med regelbunden kontakt mellan den kroniskt sjuke personen och sjuksköterskan. Ett 

avsnitt i studien tar upp hur personer med diabetes kan få en bättre hälsa och förbättrat 

psykosocialt tillstånd genom regelbunden kontakt med en kunnig sjuksköterska. En annan 

studie av Loveman, Royle och Waugh (2009) framhäver vikten av att ha en utbildad 

diabetessjuksköterska som träffar personen med diabetes regelbundet över lång tid. Därmed 

skapas en speciell relation mellan personen och sjuksköterskan. På detta sätt kan 

sjuksköterskan tidigt upptäcka förändringar i personens hälsotillstånd och därmed kunna ge 

råd och stöd.   

  

Det framkom också i resultatet att sjuksköterskorna upplevde att det inte var ovanligt att 

personerna med diabetes saknade kunskaper om hantering av sjukdomen. Trots att personerna 

haft sin sjukdom länge och inte tidigare haft problem med egenvården, var det många som 

med stigande ålder, samt begynnande kognitiv svikt, inte längre klarade av det. De hade 

förlorat kunskapen om blodsockermätning, insulin- och läkemedelshantering, tidigare givna 

kostråd och motionens positiva påverkan på blodsockret. Wiklund Gustin och Lindwall 

(2012) beskriver Roys adaptionsmodell som att leva i en föränderlig tillvaro. Med adaption 

menar Roy att människan måste anpassa sig till förändrade livsomständigheter när hon 

drabbas av ohälsa och lidande. När resurserna hos människan är otillräckliga kan 

sjuksköterskan underlätta och stödja den sjukes anpassning till den nya livssituationen. Trots 

en svår kronisk sjukdom som medför begränsningar i det dagliga livet, skall sjuksköterskan 

stärka personernas kvarvarande styrkor.  I en studie av Weinger, Beverly och Smaldone 

(2014) skriver författarna att prevalensen av diabetes är störst bland äldre personer och den 

gruppen ökar. Diabetes är en komplex sjukdom som kräver en egenvård som fungerar 

gällande kost, motion blodsockerkontroller och medicinsk behandling. När personerna åldras 

försämras hälsan och fysiska och psykiska funktioner blir sämre. Näringsupptaget förändras 

också. Dessutom kan diabeteskomplikationer, andra sjukdomar samt många mediciner 

påverka egenvården, att ta rätt medicin vid rätt tid kan vara svårt. Depression hos äldre är 
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också vanligt och kan leda till förvirring. Stöd från vården är nödvändigt och vårdgivarna 

måste vara väl insatta i åldrandets påverkan samt diabetessjukdomen. Sjuksköterskor måste 

vara medvetna om individuella skillnader och egenvården måste anpassas till varje unik 

individs förmåga.   

  

Sjuksköterskor i denna undersökning ställde sig frågande till begreppet assisterad egenvård, 

men kunde sedan härleda detta till personer som behövde hjälp med egenvården. De berättade 

att det inom hemsjukvården förekom personer som kände sig osäkra vad gällde 

insulindosering, blodsockermätning och hantering av hjälpmedel. Det berättades att personer 

som fått insulin insatt på sjukhus kände sig osäkra på hanteringen efter hemkomst. Den 

information de fått på sjukhuset hade i vissa fall glömts bort, eller att de tvekade på vilket sätt 

de skulle använda informationen. Sjuksköterskorna tyckte att det vore lämpligt att det fanns 

en diabetessjuksköterska som kunde göra uppföljande hembesök. Furnell och Anderson 

(2004) berättar att det är nödvändigt att som person med diabetes, vara kapabel att dagligen på 

egen hand kunna ta beslut vad gäller sin sjukdom och dess behandling. Här påpekas att det är 

viktigt att som sjuksköterska lyssna på patientens farhågor och tankar, samt hjälpa personen 

att lösa problem och ge stöd att överbrygga hinder i egenvården som kan ha uppkommit. 

Genom att repetera och uppdatera de kunskaper om egenvård som personen med diabetes haft 

sedan tidigare stärks dennes förmåga till egenvård. Enligt Qiu et al. (2006) kan äldre personer 

med diabetes som visar tecken på sviktande ADL-funktion och kognitiv svikt drabbats av 

microvaskulära skador i hjärnan som beror på diabetessjukdomen. Forskning har visat att det 

är vanligare med kognitiv svikt hos äldre personer med diabetes, än andra äldre personer. 

American Association of Diabetes Educators (2009) framhåller nödvändigheten av assisterad 

egenvård hos äldre personer med diabetes. Vården ska ges på individuell basis och 

vårdgivaren måste vara uppmärksam på de komplikationer som kan drabba den äldre, samt 

vara delaktig i behandlingen.     

Metoddiskussion  
En kvalitativ innehållsanalys har använts i denna studie. Metoden ansågs lämpad att använda 

då syftet var att beskriva innebörden av ett fenomen, hur sjuksköterskor upplevde 

omvårdnaden och den assisterade egenvården av personer med diabetes inskrivna inom 

hemsjukvården (Graneheim och Lundman, 2004). Data insamlades via intervjuer med 

semistrukturerad utformning, för att sedan bearbetas med tematisk innehållsanalys. Den 

bygger på en systematisk process, där en omfattande mängd textmaterial som beskriver 

fenomenet hanteras. Begreppen tillförlitlighet, giltighet och överförbarhet ska enligt 

Graneheim och Lundman (2004) ingå i tematisk innehållsanalys. Då resultaten redovisas och 
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redogörs genom kategorier och teman, samt att citat tagna från intervjuerna finns nedtecknade 

stärks tillförlitligheten. Forskarna har själva, efter varje intervju, transkriberat all text som 

spelats in och med detta tillvägagångssätt styrks giltigheten. Överförbarheten ger 

utgångspunkt till att detta resultat kan överföras till andra omvårdnadssammanhang.  

  

Studiens trovärdighet styrks av att forskarna beskrivit den stegvisa processen, från 

meningsbärande enheter, via kategorier till teman. En viktig aspekt som ytterligare styrker 

resultatets trovärdighet är att varje meningsbärande enhet bara representerar en upplevelse 

(Graneheim & Lundman, 2004) något som forskarna noga tagit i beaktande. För att ge läsaren 

en god översikt i arbetet med bearbetning och analys har ett schema över kategorier och 

teman skapats, något som rekommenderats av Graneheim och Lundman ( 2004) och 

DowneWamboldt (1992).  Detta underlättar för läsaren att få god översikt och förståelse för 

ämnet.  

  

Whittemore, Chase och Mandle (2001) har granskat hur validiteten i kvalitativ forskning kan 

beskrivas och användas för att granska tillförlitlighet. Både forskningsprocessen och det 

slutliga resultatet är beroende av forskarnas ärlighet och beslutsamhet att rätt kunna tolka det 

som framkommit. Det är viktigt att vara införstådd i att varje studie som finns brister och 

begränsningar, därför är det betydelsefullt att alltid kritiskt granska resultatet. För att bestyrka 

resultatets trovärdighet måste det presenteras så tydligt och ofärgat som möjligt. Wittemore, 

Chase och Mandel illustrerar det med ett citat taget från Alheide och Johnson, ”how we clame 

to know what we know”., förklarat med att läsaren ska ha ett öppet sinne, inte låta sina egna 

åsikter styra tolkningen av resultatet.  

  

Eventuella svagheter med kvalitativa studier kan vara att det alltid uppstår en relation mellan 

forskaren och det som studeras (Graneheim & Lundman, 2004) Detta kan innebära att det kan 

vara svårt för forskaren att hålla sig neutral i intervjusituationen. En annan aspekt kan vara att 

forskarens förförståelse i ämnet kan bidra till att samtalet förs in på förväntade spår. Det kan 

också vara en nackdel att använda digital överföring, de intervjuade kan känna sig obekväma 

inför denna situation (Kvale & Brink, 2014). Forskarna hade en önskan om att det funnits 

möjlighet att intervjua fler sjuksköterskor från mellersta Sverige där de haft kommunaliserad 

hemsjukvård länge, jämfört med norra delen av landet där det ganska nyligen införts. Det var 

svårigheter att få positiv respons på förfrågan rörande intervju i mellersta Sverige. Forskarna 

har egna erfarenheter av arbete med personer med diabetes, samt arbete inom hemsjukvård. 
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Detta kan ha underlättat förståelsen av det som informanterna delgivit i intervjuerna och kan 

anses som en styrka i forskningsprocessen.  

Enhetscheferna uppgav att det redan hade genomförts många intervjuer av andra studenter, så 

sjuksköterskorna som blev tillfrågade kände att de inte hade mer att tillföra.   

SLUTSATS  
Trots geografiska skillnader skiljde sig inte sjuksköterskornas berättelser nämnvärt åt, deras 

upplevelser av omvårdnad av personer med diabetes inom hemsjukvården beskrevs likartat. 

Sjuksköterskorna representerade både kommunal och privat hemsjukvård, samt verkade i 

både små, mellanstora och större kommuner. Den gemensamma uppfattningen bland samtliga 

intervjuade var att både grundläggande och specifika kunskaper i diabetes är nödvändigt för 

att kunna ge en bra omvårdnad av denna patientgrupp. Det framhölls att det behövs 

diabetessjuksköterskor i kommunerna som har ett övergripande ansvar för att kontroller blir 

gjorda och har utbildningsansvar för personal och patienter.   

Sjuksköterskorna upplevde att personerna med diabetes inskrivna i hemsjukvården inte kände 

sig trygga. Diabetssjukdomen i sig ger en ökad risk för komplikationer som påverkar det 

dagliga livet och egenvården. Det är därför nödvändigt att personalen som ger den assisterade 

egenvården har tillräckliga kunskaper och kompetens om sjukdomen.   

Fler studier behövs för att undersöka känsla av osäkerhet bland sjuksköterskor som arbetar i 

hemsjukvården. Samhället förändras ständigt och så även sjukvård för svårt sjuka och äldre 

med diagnoser som kräver mycket utbildning för hantering av sjukdomen. Antalet vårdplatser 

har minskat och fler vårdas i hemmen, kraven på vårdpersonalen inom hemsjukvården ökar. 

Därför ökar behovet av specialistutbildade diabetessjuksköterskor bland annat. 
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Bilaga 1 
Förfrågan om deltagande i intervjustudie  
  

Vid institutionen för Folkhälsovetenskap vid Uppsala Universitet planeras en studie 

för att undersöka hur diabetesvården är organiserad inom hemsjukvården, och hur 

sjuksköterskorna uppfattar omvårdnaden och de behov personer med diabetes uttrycker. 

Syftet är att undersöka sjuksköterskors uppfattning om hur personer med diabetes inskrivna 

inom hemsjukvården upplever omvårdnaden och den assisterade egenvården.  

  

Därför vänder vi oss till Dig med en förfrågan om Du vill bli intervjuad. Den planeras ta 

20-40 minuter och kommer att spelas in på band. Inspelningen behövs för att vi ska 

kunna skriva ned det du sagt och bearbeta detta i efterhand. När studien är färdig och 

publicerad kommer intervjuerna att raderas. Ditt deltagande sker anonymt, ingenstans i 

vårt arbete kommer det presenteras uppgifter som kan härledas till Dig. Du kan avbryta 

Din medverkan när Du önskar, utan att behöva ange orsak.  

Vi bifogar en frankerad svarstalong där Du kan fylla i om Du kan tänka Dig att medverka i 

en intervju. Om Du är intresserad av att vara med tar vi kontakt med Dig per telefon för 

att bestämma tid och plats för intervjun.  

  

Tack på förhand  

  

Med vänlig hälsning  

  

Agneta Person              leg.sjuksköterska     tel. XXX-XXXXXXX   

Anna-Christina Ylvin  leg. sjuksköterska    tel. XXX-XXXXXXX  

  

Handledare    

Anna Lindholm Olinder  

Specialistsjuksköterska, barn och diabetes, PhD  

Akademiska Sjukhuset, ingång 40, plan 5  

75185 Uppsala  
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Bilaga 2 
Institutionen för vård- och hälsa  

Uppsala Universitet  

Agneta Person och Anna-Christina Ylvin  

  

 

  

Förfrågan om medverkan i forskningsprojekt/ examensarbete  

Svarstalong  

  

  

  

Jag accepterar att Ni kontaktar mig för eventuellt deltagande i 

forskningsprojekt/examensarbete.  

  

  

Namn:…………………………………………………………………………………………………..  

Adress:…………………………………………………………………………………………………  

Telefonnummer:……………………………………………………………………………………  

  

Returnera denna svartalong till:  

  

Anna-Christina Ylvin  

Passvägen 5  

98145 Kiruna  
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Bilaga 3  
  

Frågeguide  
  

Inledande frågor:  
  

- Hur länge har Du arbetat som sjuksköterska?  

- Hur länge har Du arbetat i kommunal hemsjukvård?  

- Har Du arbetat inom landstingsansluten hemsjukvård? -  Har Du någon utbildning 
i diabetes?  

  

Frågor:  
  

- Vad betyder omvårdnad av personer med diabetes för Dig?  

- Vad innebär begreppet assisterad egenvård för Dig?  

- Hur upplever Du att de personer med diabetes som Du träffar upplever 
omvårdnaden?  

- Hur är diabetesvården organiserad i hemsjukvården i din kommun?  

- Finns det något som Du tycker behöver förändras i vården av personer med 
diabetes inom hemsjukvården?  

  

Exempel på följdfrågor:  
  

- Kan Du berätta mer?  

- Kan Du ge exempel?  

- Kan Du förklara?  
  

  

  

  


