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SAMMANFATTNING 
Bakgrund: Egenvård ingår idag i behandlingen hos personer med typ 1 diabetes. Dock har 

det under årens lopp funnits olika hjälpmedel och patientutbildningar i diabetes.    

Syfte: Syftet var att beskriva erfarenheter och upplevelser över tid av egenvård hos personer 

med typ 1 diabetes vid en mottagning i en mellan stad i Sverige. 

Metod: En kvalitativ intervjumetod med induktiv ansats har använts.  

Sex personer har intervjuats. En intervjuguide med semistrukturerade frågor har använts. 

Det transkriberade materialet har analyserats med hjälp av innehållsanalys. 

Resultat: Fyra kategorier med tretton underkategorier identifierades. De fyra kategorierna 

var: Egenvårdsaktivitet över tid, Kommunikation med vårdpersonal över tid, Egen kunskap 

om diabetes över tid och Allmän uppfattning om utvecklingen. 

Utvecklingen av egenvårdsaktiviteterna upplevdes positivt av alla deltagare. 

Patienterna upplevde att de hade bra kommunikation med diabetessjuksköterskorna. Alla 

patienter beskrev att kunskap och undervisning om diabetes hade blivit bättre nu i jämförelse 

för många år sedan. Informanterna uppgav att de upplevde en positiv allmän utveckling av 

diabetesvården 

Slutsats: Utvecklingen av egenvården över tid har visat sig vara positiv bland informanterna. 

Den tekniska utvecklingen ansågs vara mest positiv. 	Informanterna	angav	att	kontinuitet	

och	tillgänglighet	avseende	läkarkontakt	har	varierat	under	senare	år,	liknande	

förändring	uppgavs	ej	gällande	diabetessjuksköterska. 
Nyckelord 

Typ 1 Diabetes, Upplevelse av egenvård, Egenvård vid typ 1 diabetes, Kvalitativ studie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

ABSTRACT 

Background: Self-care is included in the treatment for people with type 1 diabetes.  

However, there have been different self-care equipment as well as patient educational 

interventions.   

Aim: To describe self-care experiences over time in people with type 1 diabetes at a diabetes 

clinic in a middle city in Sweden. 

Method: A qualitative interview method with inductive approach has been used. Six people 

participated. An interview guide with semi-structured questions was used and the transcribed 

material was analysed using the content analysis method. 

Results: Four categories with thirteen subcategories were identified. The categories were; 

self-care activity over time, communication with care staff over time, diabetes knowledge 

over time and general perception of diabetes development. All participants perceived the 

development of self-care activities positively. The patients felt they experienced better 

communication with the nurses and received more help from them compared with the 

physicians. All the patients felt that knowledge and education about diabetes was better now 

compared with many years ago. They also reported a positive general development of 

diabetes care. 

Conclusion: The development of self-care over time was reported to be positive among the 

informants. The technical development was considered most positive. The informants 

indicated that continuity and availability of medical contact has varied in recent years, similar 

change is not reported in case of the diabetes nurse - patient contact. 

 

Keywords 

Type 1 Diabetes, Self-care Experience, Self-care and Type 1 Diabetes, Qualitative Study. 

 

 

 

 

 

 

 



	

 

 

 

ORDFÖRKLARINGAR 

CGM: Continuous Glucos Monitoring (Kontiuerlig Glukosmätning). 

FCM: Flash Continuous Monitoring ( Flash Kontinuerligmätning) genom skanning över 

freestyle sensorn. 

Freestyle Libre: Läser av glukosdata från sensorbaserad teknik. 

Sensor: Mäter automatiskt och lagrar kontinuerlig glukosvärden dygnet runt. 

Medtronic pump: Insulinpump med kontinuerlig subkutan insulininfusion med hjälp av en 

slang. 

HbA1c: Ett mått på genomsnittliga blodglukosvärdet de senaste 3 månaderna. 

Monotard: Ett långverkande Insulinsuspension för injection i flskor med styrkor på 40 eller 

100 IE. 

Insulatard: En långverkande insulinsuspension i förfylld injektionspenna. 

Ultratard: En långverkande insulinsuspension. Ej längre godkänt för försäljning. 

Tresiba: Ett basinsulin som injiceras en gång om dagen och verkar hela dygnet. Minskar 

hypoglykemier. 

Novorapid: Ett snabbverkande insulin. 

Novomix 30: Ett medellångverkande insulin innehåller 30/70 lösligt och kristalliserad med 

protamin. 
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INTRODUKTION 

Diabetessjukdomen är en kronisk sjukdom och personer som har typ 1 diabetes har ett mycket 

stort ansvar för sin egen behandling. Många personer som får diagnosen typ 1 diabetes kan 

uppleva att de måste göra stora förändringar i sin vardag. Modern diabetesvård innebär att 

personen med diabetes får möjlighet att lära sig leva med sin kroniska sjukdom. Adekvat 

egenvård är nyckeln för att må bra (Wikblad, 2012). Under utbildningen till 

diabetessjuksköterska inom specialistsjuksköterskeprogrammet, har jag kommit i kontakt med 

många personer med typ 1 diabetes som har berättat om hur de upplever sin egenvård.  

BAKGRUND 

Typ 1 diabetes i ett historiskt perspektiv 
Den första beskrivningen av diabetes återfinner man i en egyptisk papyrusrulle, som kallas 

Ebers rulle från 1550 f.Kr. Där nämns ett tillstånd med onormalt stor urinmängd. Namnet 

”diabetes” användes först av Aretaios från Kappadokien (120–180 e. Kr.) och betyder ”rinna 

genom” och syftar till symtomen med törst och stora urinmängder. År 1869 upptäckte Paul 

Langerhans (1847–1888) celler som liknade små öar i pankreas. Dessa celler kallades för 

langerhanska öar. Diabetes-diagnosen ställdes genom att man smakade på patienternas urin 

eller genom att man observerade att myror drogs till urinen av personen med diabetes (Ajanki, 

1999).  

 

Glukos i urinen började undersökas på 1930-talet, då urinen blandades med en kemisk 

lösning, kallad Alméns lösning och kokades. Halten av glukos i urinen avgjordes efter hur 

färgen förändrades. Insulinet upptäcktes 1921 av Banting och Best och innan insulinets 

upptäckt var typ 1 diabetes en dödlig sjukdom (Ajanki, 1999). Den kanadensiske läkare 

Fredrick Banting (1891–1941) och hans assistent fick nobelpriset för upptäckten av insulinet. 

Det gavs för första gången till en pojke i Toronto år 1922 och i slutet av 1922 fick en annan 

patient insulin i Köpenhamn. I Sverige gavs första insulinet till en patient i Göteborg år 1923 

(Lindhlom, 2010). I slutet av 1980-talet introducerades testremsor för urinsticka och blodprov 

i fingret för att undersöka blodglukoshalten (Lindholm, 2010). Kanylerna var grova och de 

blev lätt trubbiga. Patienterna fick själva slipa sina kanyler och undersöka så att det inte var 

för många hullingar. 
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Typ 1 diabetes 

Typ 1 diabetes är en autoimmun sjukdom med en stark genetisk komponent och förekommer i 

alla åldrar, men debuterar vanligtvis under barn-och ungdomsåren. Sjukdomen karaktäriseras 

av destruktion av de insulinproducerande beta-cellerna i bukspottkörteln, vilket leder till   

insulinbrist (You & Henneberg, 2016). 

 

Prevalens 

Diabetessjukdomen ökar över hela världen. År 2015 hade 415 miljoner personer diabetes. 

Antalet beräknas öka till 642 miljoner år 2040 (International Diabetes Federation [IDF], 

2015). Cirka 10 % av alla personer med diabetes beräknas ha typ 1 diabetes (You & 

Henneberg, 2016).  I Sverige fanns år 2015 cirka 446 900 personer med diabetes (IDF, 2015). 

År 2014 hade 50 000 personer typ 1 diabetes i Sverige varav 7–800 är barn (IDF, 2015). Olika 

studier i Sverige visar att mellan 2,0 och 4,5 procent av befolkningen har diabetes och cirka 

10–15 procent har typ 1 diabetes (Alvarsson et al., 2013). 

 

Andelen typ 1 diabetes är hög i alla de skandinaviska länderna. Varje år insjuknar 30–40 

personer per 100 000 invånare i typ 1 diabetes i de skandinaviska länderna vilket kan jämföras 

med 5–10 personer per 100 000 invånare per år i andra länder (Alvarsson et al., 2013). 

Sverige har den högsta incidensen i världen efter Finland (Landin-Olsson, 2016). 

Dahlquist (2010) framhåller att den höga incidensen av diabetessjukdomen i Norden kan bero 

på klimatet i samspel med andra faktorer såsom kyla, brist på solljus, levnadsvanor och 

samhället. Det har dock rapporterats att Sardinien har en högre diabetesincidens än länderna i 

Skandinavien och därför kan förekomsten av diabetessjukdomen sannolikt inte bara bero på 

miljöfaktorer (a.a).    

 

Symtom  

Törst och stora urinmängder är ett mycket vanligt symtom. Övriga symtom kan vara trötthet, 

viktnedgång och synstörningar, hungerkänsla, illamående och kräkningar, urinvägsinfektioner 

och huvudvärk. Insjuknandet är oftast akut med 3–4 veckors symtom (Alvarsson et al., 2013). 

 

Diagnostik  

Idag ställs diagnosen utifrån ett förhöjt HbA1c-värde och högt p-glukosvärde. 

Diagnoskriterier för diabetes gällande från 2014 har publicerats av Lilja et al, (2013). De är 
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följande; Faste-P-glukos över 7,0 mmol/l eller tvåtimmars-P-glukos över 12,2 mmol/l 

(kapillärt) eller 11,1mmol/l (venöst) eller slumpmässigt P-glukos 12,2 mmol/l (kapillärt). 

Eller 11,1 (venöst) mmol/l vid samtidiga hyperglykemisymtom eller HbA1c över 48 

mmol/mol eller HbA1c över 48 mmol/mol med samtidigt faste –P-glukos över 7 mmol/l eller 

tvåtimmars P-glukos över 12,2 mmol/l(kapillärt) eller 11,1 (venöst) mmol/l (a.a). 

 

Behandling 

Den aktuella farmakologiska behandlingen är subkutana injektioner via insulinpennor, 

insulinsprutor eller insulinpump (Dammen Mosand & Stubberud, 2011). Det finns 

medellångverkande insulin, snabbverkande insulin samt långverkande insulin (a.a).  

Insulindoserna justeras noggrant i förhållande till blodsockervärdena och anpassas till vad 

personen äter och vilken aktivitet som utförs (Alvarsson, et al, 2013). I studien av Beck et al 

(2017) har författarna visat många fördelar med insulinpump, men trots fördelarna använder 

majoriteten av vuxna med typ 1 diabetes insulinpennor.  

 

HbA1c värdet används idag som den gällande standarden för hur diabetesbehandlingen ska 

utformas vid behandling av diabetes mellitus och infördes i diabetesvården i början av 1976. 

HbA1c utgör en fraktion av hemoglobin till vilken glukos kontinuerligt binds under den röda 

blodkroppens levnad. HbA1c är ett mått på medelvärdet av blodsockret de senastes 6 - 8 

veckorna. Målvärdet bör vara under 52 mmol/mol för att minska risken för komplikationer 

(Alvarsson, et al, 2013). 

 

Komplikationer 

Diabeteskomplikationerna är relaterade till blodsockervärdena, där högt blodsocker ger 

hyperglykemi och lågt blodsocker ger hypoglykemi (Förbes & Cooper, 2013). Mikro- och 

makrovaskulära komplikationer såsom retinopathy, nephropathy, neuropathy samt hjärt-och 

kärlsjukdomar är i hög grad relaterade till höga blodsockervärden (Phillips, 2017). 1993 

redovisades de stora amerikanska studierna Diabetes Control and Complications Trail 

(DCCT-studien) och Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) med 

en uppföljande studie 30 år senare, som visade att personer med god blodglukoskontroll och 

lägre HbA1c värden, hade färre komplikationer såväl i ögonen som njurar och nerver 

(Gubitosi-Klug, 2016). 
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Hyperglykemi innebär en ökad mängd glukos i blodet, högt blodsocker, och tillståndet 

uppstår när personen med diabetes tagit för låg dos insulin i förhållande till kolhydratintag 

eller varit fysiskt inaktiv, vilket kan leda till ketoacidos och dödsfall (Alvarsson, et al, 2013). 

Hypoglykemi innebär lågt blodsocker (Alvarsson, et al., 2013) och det uppstår vid för hög dos 

insulin i förhållande till måltid eller fysisk ansträngning utan att äta tillräckligt. Symtomen vid 

hyperglykemi är hjärtklappning, kramper och förvirring.  Insulinkoma, med för lågt 

blodsocker, kan leda till hjärnskador eller dödsfall (a.a).  

 

I studien av Strandberg et., al (2016), var syftet att undersöka sambanden mellan rädsla för 

hypoglykemi, diabetesrelaterad livskvalitet och psykiskt välbefinnande och avgöra huruvida 

diabetesrelaterad livskvalitet påverka förhållandet mellan rädsla för hypoglykemi och 

psykologiskt välbefinnande hos vuxna med typ 1-diabetes. Resultatet visade att rädsla för 

hypoglykemi var signifikant associerad med diabetes relaterad livskvalitet och psykologiskt 

välbefinnande. Diabetesmottagningar uppmanades att uppmärksamma patienternas rädsla för 

hypoglykemi eftersom det kan påverka livskvaliteten och psykologiskt välbefinnande och kan 

leda till att personerna kan välja att inte sänka sina höga blodsockervärden eller inte följa 

ordinerade insulindoser för att undvika låga värdena som kan ge coma (a.a).  

 

Egenvård hos personer med typ 1 Diabetes   

Egenvård är det som individen utför självständigt för att kunna fungera och må bra i det 

dagliga livet. Med egenvård menas att patienten tar hand om sin mathållning, motion, mätning 

och justering av blodsockret, medicinering, insulininjektioner och regelbunden kontroll av 

fötter. Vidare bör personen vara väl insatt i vikten av regelbundna ögonkontroller (Berne & 

Sörman, 2010). Insulinet måste ges subkutant i form av injektioner för att kompensera 

insulinbristen, och patienten måste själv ta ansvar för detta (Alvarsson, et al, 2013). 

Utvärderingen av blodsockervärdena kan göras via blodsockerkurvor, där eventuella 

blodsockersvängningar kan upptäckas (Alvarsson et al, 2013). Dagliga blodsockermätningar 

rekommenderas vid typ 1-diabetes, man mäter före och 2 timmar efter måltiderna 

(Socialstyrelsen, 2015). Egenvård handlar inte bara om adekvat glykemisk kontroll utan också 

om hur diabetesbehandlingen hanteras i det dagliga livet, att känna till hur 

diabeteskomplikationer yttrar sig och kan tas om hand (Berne & Sörman, 2010).  
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I slutet av1980-talet introducerades de första blodsockermätarna för hemmabruk på 

marknaden. Teststickorna till mätarna kostade i början, men så småningom blev de 

kostnadsfria. Detta gjorde att personer med typ 1 diabetes kunde mäta blodsockret hemma och  

lära sig justera insulindoserna efter blodsockervärdena. De första blodsockermätarna var 

mycket större än idag och krävde en stor bloddroppe och det tog en längre tid innan svaret 

kunde visas (Alvarsson, et al, 2013).  

 

Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy (2013) har beskrivit sju viktiga egenvårdsbeteenden 

hos personer med diabetes, som är förutsättning för bra resultat. Dessa är att följa 

kostrekommendationer, fysisk aktivitet, kontrollera blodsocker, ta ordinerade mediciner, ha 

god problemlösningsförmåga, hälsosam copingkompetens och risk-reduktion beteende. Alla 

dessa egenskaper har visats vara positivt korrelerade till god glykemisk kontroll, minskad risk 

för komplikationer samt bättre livskvalitet (a.a). För att bemästra alla dessa 

egenvårdsbeteenden, behöver personer med diabetes god kunskap om diabetes och det kan 

personalen vid diabetesmottagningarna hjälpa till med (Berne & Sörman, 2010).  

 

Enligt Ajanki (1999) har blodsockermätarna blivit mindre och ger snabba svar, är 

lätthanterliga och pålitliga idag. Det krävs mindre blod på teststickorna och lansetterna har 

blivit allt finare (a.a). Det finns CGM (continuous glucose monitoring), (FCM) (flash 

continuous monitoring) med sensor för glukos mätning (Phillips, 2017).  

 

Flera studier har gjorts inom egenvård angående hur personer med diabetes typ 1 upplever sin 

egenvård. I studien av Smide, Ekman, & Wikblad (2002), jämförde författarna hur personer 

med diabetes i Sverige och Tanzania upplevde egenvården och behovet av utbildning. I en 

enkätstudie fick 150 patienter från respektive land besvara samma frågor. Sammanlagt 300 

personer ingick i studien. Resultatet visade att personerna i Tanzania kontrollerade inte sina 

blodglukosvärden själva och ansåg att de inte hade tillräckligt med utbildning. De svenska 

patienterna däremot kontrollerade sina blodglukosvärden, men var missnöjda med 

patientutbildningen. 

 

I studien av Svedbo, Engström, Leksell, Johansson, & Gudbjörnsdottir, (2016), har författarna 

gjort en kvalitativ intervjustudie om diabetes patienters erfarenheter av diabetesvården och om 

att leva med diabetes. Studien var planerad att vara som stöd till Nationella Diabetes Registret 

(NDR). Målet var att beskriva vad diabetespatienter ansåg vara viktigt. Tjugonio patienter 
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ingick i studien varav 15 hade typ 1 och 14 hade typ 2 diabetes. Resultatet redovisades i två 

kategorier, dels patientens upplevelse av sin diabetes samt upplevelse av stöd från personalen. 

Patienterna upplevde att det var krävande med egenvård och att de behövde mer stöd från 

personalen i form av tekniskt och medicinskt stöd.  

 

Ruston, Smith, & Fernando (2013) har i sin studie om diabetes på arbetsplatsen undersökt hur 

individer med typ 1 eller typ 2 diabetes mellitus upplevde sin sjukdom och skötte sin 

egenvård på arbetsplatsen samt vilka barriärer för effektiv egenvård som identifierades. 

Studiemetoden var kvalitativ med fenomenologisk design. Fyrtiotre personer intervjuades och 

av dem hade 32 personer typ 1 diabetes. Resultatet visade att undersökningspersonerna 

upplevde oförståelse från omgivningen när de behövde sköta sin egenvård och de ansåg att de 

blev dömda. Många upplevde utanförskap och kände sig annorlunda, vilket ledde till att 

informanterna egentligen ville framstå som friska. 

 

Diabetessjuksköterskans ansvar 

Första diabetessjuksköterskan i Sverige anses vara Kerstin Sparre. Hon arbetade vid 

Karolinska sjukhuset i Stockholm. Hennes stora intresse var att personer med diabetes skulle 

lära sig så mycket som möjligt om sin sjukdom, varför hon ansåg att diabetesutbildning borde 

ingå i all diabetesbehandling. Vidare initierade hon speciell diabetesutbildning till 

sjuksköterskorna som arbetade inom diabetesvård. Hon uppmuntrade och guidade 

sjuksköterskorna att starta diabetesskola i egenvård och livsstilsförändring (Bjerkeheim. 

Brismar & Efendic (DN 2006).  Enligt kompetensbeskrivningen för sjuksköterskor måste 

sjuksköterskan inom sitt yrkesområde kunna identifiera patientens behov av information för 

att klara egenvård och bedöma hur behovet skall tillgodoses samt instruera patienten och/eller 

patientens närstående och ge lämplig information samt följa upp att patienten förstått 

informationen och kan handla enligt instruktionerna (Socialstyrelsen, 2015). Omvårdnad vid 

diabetes är en förutsättning för personer med diabetes att uppleva fysiskt, psykiskt och socialt 

välbefinnande (Sörman, 2012). Diabetessjuksköterskan kan genom att tala med patienten få 

en bild av dennas upplevelser och på så sätt försöka ge stöd till en eventuell förändring 

(Wikblad, 2012). I en qualitative studie av Rankin, et al (2014) medverkade 38 personer i 

semistrukturerade intervjuer. Syftet av studien var att undersöka upplevelsen av 

hypoglykemisk omedvetenhet och dess påverkan på det dagliga livet. Patienter med typ 1 

diabetes upplevde att vårdpersonalen på diabetesmottagningarna lade mycket fokus på de 
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medicinska aspekterna i jämförelse med att ta upp de emotionella aspekterna av hypoglykemi 

och diabetessjukdomen.  

 

Patientutbildning vid typ 1 diabetes 

Patientutbildning i egenvård har en central roll i diabetesvården och bör ingå som en 

rutinmässig del i vården av personer med diabetes (Socialstyrelsen, 2015). Patientutbildning 

kan ges individuellt eller i grupp och bör handla om patientens rätt och förmåga att påverka 

och medverka i sin egenvård och behandlingen (SBU, 2009; Wikblad 2012). För att 

möjliggöra patientutbildning är det viktigt att personal som är delaktig i diabetesvården har 

god kompetens inom diabetesområdet och även har pedagogisk utbildning (Socialstyrelsen, 

2015). Förut skedde undervisning i egenvård på ett traditionellt sätt, vilket innebar att 

personer med diabetes blev tillsagda att följa rekommendationer (Funnell, 2004). Genom 

tiderna har olika modeller för utbildning vuxit fram eftersom vuxna människor mestadels inte 

vill bli tillsagda vad de ska göra och hur de ska bete sig. En filosofi som är användbar inom 

diabetesutbildning är empowerment. Då personer med diabetes vill samarbeta och delta i sin 

egenvård har den visat sig effektiv (Funnell, 2004). Empowerment i diabetesvården bygger på 

grundprinciper beträffande diabetessjukdomen, egenvården och beteendeförändrings-

psykologi. Empowerment är ett arbetssätt som hjälper människor att upptäcka och använda 

sin egen förmåga att ta kontroll över sin sjukdom (a.a). 

 

Orem’s egenvårdsteori 

Orem’s egenvårdsteori handlar om att människan anses vara en rationell och 

handlingsinriktad varelse och att handlingarna görs på ett medvetet sätt i syfte till att 

upprätthålla hälsa, liv och välbefinnande (Kirkevold, 2000 ). Teorin innehåller tre begrepp: 

teorin om egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem. Egenvårdsteorin grundar sig i att 

det finns en balans mellan en persons förmåga till egenvård och dennes behov av egenvård 

(Kirkevold, 2000). Faktorer som livserfarenheter, kunskap, utbildning, kulturmönster, 

hälsotillstånd och resurser påverkar egenvården. Egenvårdsbrist uppstår, när balansen mellan 

personens egenvårdskrav och egenvårdsförmåga rubbas, vilket beror på begränsade 

kunskaper, förmåga att göra bedömningar och fatta beslut samt begränsningar att utföra 

handlingar (a.a). Omvårdnadssystemet gäller handlingar och åtgärder som sker mellan 

sjuksköterskan och patienten i vårdsituationen i syfte att hjälpa patienten att bli delaktig i sin 

egenvård och för att få ökad kunskap (Kirkevold, 2000). Detta har påvisats i studien av 
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Coleen & Kumar (2007) som handlar om tillämpning av Orem`s teori om egenvårdsbrist och 

standardiserade omvårdnadskommunikation i en fallstudie av en kvinna med diabetes. 

Resultatet visade att teoribaserad omvårdnad och standardiserat omvårdnadsspråk förbättrade 

klientens förmåga att själv hantera den kroniska sjukdomen diabetes.  

 

Diabetesmottagningen vid Akademiska sjukhuset 

Dokumentationen om diabetesmottagningen vid Akademiska Sjukhuset är sparsam, varför en 

diabetessjuksköterska med lång erfarenhet från arbetet på mottagningen intervjuades.  

Det framkom att mottagningen hade haft sin verksamhet i många olika lokaler inom 

sjukhuset. De flesta patienterna var då inneliggande för att lära sig hur man kunde injicera sitt 

eget insulin. Dock fanns ingen sjuksköterska på avdelningen med speciell utbildning i 

diabetesvård. Diabetessjuksköterska och dietist fanns på medicinmottagningen och de kom till 

vårdavdelningen och utbildade patienter med typ 1 diabetes om blodsockerkontroll och 

egenvård. Framför allt utbildades patienterna i hur man själv injicerar insulin och att man äter 

rätt mat. Mot slutet av 1980-talet byttes insulinsprutorna med tillhörande insulin i flaskor ut 

mot förpackningar med insulin i ampuller.  Senare koncentrerades insulinet från 40 E/ml till 

100 E/ml. Därefter kom insulinpennorna och patienterna lärde sig att använda dessa för att 

injicera sitt insulin. Insulindoserna ändrades från 2 doser till 4 dos basal insulin. Teststickor 

för att testa blodsocker på fingertopparna introducerades och då blev det större behov av att 

lära patienter hur de skulle kunna kontrollera sitt eget blodsocker. Nya insulinsorter började 

användas, det var bl a Monotard, Insulatard och Ultratard.  Sedan slutet av 1980-talet fanns 

insulinpumparna Metronics och Siemens, men diabetessjuksköterskan fick ansöka om dem 

från hjälpmedelscentralen. Efter drygt tio år anställdes ytterligare en diabetessjuksköterska på 

mottagningen. 1988 startade diabetessjuksköterskorna egen diabetesmottagning. Patienterna 

kallades till regelbundna årliga återbesök. I besöket ingick fotstatus, kontroll av blodtryck och 

blodsocker. Dessutom började läkemedelsföretagen besöka sjukhuset och ha undervisning på 

mottagningen för både personal och patienter allteftersom olika typer av blodsockermätare 

introducerades på marknaden. I och med att varje patient kallades till årliga kontroller fick 

patienterna en kontinuitet i vården.  

 

En dagvårdsavdelning startades mellan 1998 och 2000.  Patienter med behov av inneliggande 

vård fick bo på så kallat patienthotell, som sjukhuset ordnade. Till dagvårdsavdelningen kom 

nyupptäckta typ1 diabetespatienter med dålig metabol kontroll och de fick undervisning både 
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individuellt och i grupp.  1984 utgjordes diabetesteamet av två överläkare och en underläkare 

under utbildning på mottagningen, två diabetessjuksköterskor och en dietist. 

Dagvårdsavdelningen flyttades till nuvarande hus 40 omkring år 2000. Idag heter 

mottagningen Endokrin och diabetesmottagning och har ett eget laboratorium och 

undersköterskor som arbetar där. Sex diabetessjuksköterskor ansvarar för ca 1600 personer 

med typ 1 diabetes. I dagens diabetesvård finns inte möjligheter till gruppundervisning utan 

undervisning ges individuellt i samband med besöket på mottagningen. 

 

Problemformulering 

Personer med typ 1 diabetes lever med en sjukdom, som är livslång och som ständigt är 

närvarande i personens vardag. Ett viktigt behandlingsmål är att så långt som möjligt undvika 

att personen drabbas av allvarliga senkomplikationer, såsom retinopati, neuropati och 

nefropati. Detta kan möjliggöras genom att personen med diabetes kan ansvara för hur hen 

dagligen ska klara av sin sjukdom, egenvården är livsavgörande. Patienten måste själv ta ett 

stort ansvar för sin vård. Patienten har också under årens lopp fått fler hjälpmedel till sitt 

förfogande för att må så bra som möjligt i sin vardag. Egenvården har därmed utvecklats över 

tid. Det finns få studier som beskrivit denna utveckling, varför det är angeläget och relevant 

att genomföra denna intervjustudie. 

 

Syfte 

Att beskriva erfarenheter och upplevelser över tid av egenvård hos personer med typ 1 

diabetes vid en diabetesmottagning i en mellan stad i Sverige. 

METOD 

Design  

Kvalitativ intervjumetod med induktiv ansats har använts i föreliggande studie.  

Intervjumetoden valdes för den här studien för att författaren ska få en ökad förståelse för 

egenvårdens utveckling över tid genom studiepersonernas egna berättelser. Intervjupersonens 

egna värderingar i berättelsen kommer fram så som händelseförloppet skett, vilket ger ett 

kvalitativt underlag för dataanalysen (Backman, 2016; Kvale, 2012). 
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Deltagare och urval 

Personer med typ 1 diabetes som varit inskrivna minst 5 år vid diabetesmottagningen. I 

samarbete med en diabetessjuksköterska, med god kännedom om patienterna tillfrågades åtta 

personer att delta i studien.   

Inklusionskriterier: Alla vuxna personer som haft typ 1 diabetes minst 20 år. Personer som var 

inskrivna på diabetesmottagningen vid Akademiska sjukhuset och som var svensktalande eller 

kunde konversera på engelska. 

Exklusionskriterier: Patienter som inte kunde svenska eller engelska. Patienter som inte var 

orienterade i tid och rum.  Åtta personer informerades om studien av två 

diabetessjuksköterskor på mottagningen. Alla åtta fick ett informationsbrev. Sex personer 

tackade ja till att bli intervjuade.   

Intervjupersonerna var mellan 23 - 84 år gamla och de hade haft diabetes 20 - 62 år. Alla 

gjorde regelbundna besök på diabetesmottagningen 1 - 3 gånger per år. De besökte 

diabetesläkare en gång om året och övriga besök skedde hos diabetessjuksköterskan. Hälften 

av patienterna använde insulinpump och hälften applicerade subkutana injektioner. Insulinsort 

som patienterna använde var, Tresiba, Novorapid, Novomix, Novorapid i insulinpumpen. 

Fyra av patienterna använde kontinuerlig glukosmätning (CGM) och Flash glukosmätning 

(FGM). Två av patienterna använde lansetter och blodsockermätare för att själva kontrollera 

sitt blodsocker. 

 
Tabell 1: Persondata för de sex personer med typ 1 diabetes som intervjuades.  

Egenskaper Personer 

Män/kvinnor 3/3 

≥50 år  4 

≤51 år 2 

Diabetesduration år  20 – 62  

Insulininjektioner/insulinpump 3/3 

HbA1c mmol /mol  35 - 62 

 

Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer med stöd av en intervjuguide användes som metod.  

En intervjuguide med 10 semistrukturerade frågor hade utarbetats. Den byggde på 

diskussioner med personal inom diabetesvård och på genomgången granskning av 
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vetenskaplig litteratur i ämnet (alla frågor i sin helhet presenteras i bilaga 1). Frågorna 

handlade om patienternas erfarenheter och upplevelser av egenvård över tid.  

Exempel på frågorna var: Hur upplevde intervjupersonerna sin egenvård?   

Vilka specifika händelser sedan diabetesdebuten ansågs ha varit avgörande för den egna 

egenvården? Vilka hjälpmedel ansågs ha varit viktigast att använda under den tid de haft 

diabetes och vilka för- och nackdelar kunde de beskriva vad gäller den egna egenvårds-

utvecklingen. Patienterna tillfrågades också och lämnade informerat samtycke till att 

ytterligare information om anamnes och mätvärden kunde inhämtas från patientjournalen.  

En pilotstudie med en person genomfördes för att säkerställa frågornas tillförlitlighet. Denna 

inkluderades i studien eftersom informationen bedömdes relevant. Handledaren var med på 

första intervjun som stöd, för att hjälpa till med anteckningar och praktiska moment under 

intervjun. Inga ändringar gjordes i studieguiden efter pilotstudien. 

  

Tillvägagångsätt 

Informationsbrev om den planerade studien (bilaga 2) skickades till verksamhetschefen för 

godkännande efter att projektplanen var godkänd. Då ett godkännande bekräftats togs 

telefonkontakt med verksamhetschefen och ett godkännande gavs även för att få samarbeta 

vidare med diabetessjuksköterskan. Ett informationsbrev (bilaga 3) och samtyckesformulär 

(bilaga 4) utarbetades till patienterna och distribuerades via henne till de åtta personer som 

tillfrågats om att ingå i studien. Då sex personer var positiva till att delta i studien 

informerades dessa att författaren skulle ta kontakt via telefon för detaljerad planering.  Detta 

gjordes och informanterna fick ytterligare information om studien.  Tid och plats bokades för 

respektive intervju. Intervjuerna genomfördes från mitten av maj till i början av juni, 2017. 

Alla förutom en intervju genomfördes på diabetesmottagningen vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala. Intervjuerna genomfördes i ett tyst och ostört rum på mottagningen, där personerna 

kunde känna sig trygga och bekväma. En av deltagarna intervjuades i sitt hem då informanten 

själv önskade detta. Alla samtal, som tog cirka 20 - 30 minuter, spelades in på diktafon. De 

inspelade intervjuerna transkriberades som därefter kodades av författaren.  

 

Bearbetning och Analys 
Intervjuerna analyserades enligt kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Då syftet var att undersöka informanternas upplevelser av 

sin egenvård över tid ansågs denna metod relevant. Författaren satte sig in i materialet genom 
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att läsa texten ett flertal gånger och text som inte gav svar till syftet sorterades bort. Därefter 

identifierades meningsbärande enheter som kondenserades, vilket innebar att den 

meningsbärande enhetens innehåll blev tydlig och mer lätthanterlig och det speciella 

innehållet framhölls. Den kondenserade texten utvecklades till en logisk nivå, en kodning av 

det som framkommit som centralt i meningsenheterna. De koder som hade liknande betydelse 

bildades i 4 kategorier och 13 underkategorier. Analysprocessen kännetecknas av att 

systematiskt och stegvis klassificera data för att kunna identifiera mönster och teman med 

ändamålet är att beskriva och kvantifiera specifika fenomen (Graneheim & Lundman, 2004). 

Analysprocessen började med att markera respektive informanters svar med färgpenna för att 

i resultatet kunna särskilja svaren för de olika personerna. Röd, blå, svart, rosa, grön och brun 

färg användes. Utifrån frågorna i intervjuguiden gjordes en grov struktur av informanternas 

berättelser. All textmassa delades in under olika rubriker. Därefter granskades all text under 

respektive rubrik för att identifiera likheter och olikheter i svaren. Därpå identifierades 

meningsbärande enheter som kondenserades för att hitta centrala innebörden och göra texten 

lätthanterlig. Den kondenserade texten kodades genom att få fram logisk nivå. Koderna 

delades i underkategorier och dessa underkategorier bildade övergripande kategorier. Se 

 (tabell 2). 

 
Tabell 2. Exempel på stegen i analysprocessen. (Samtliga underkategorier presenteras under 
rubriken resultat). 

Meningsbärande enhet Kondenserad 
mening 

Kod Under-
kategori 

Kategori 

Allting var större. Lancetterna och blodsockermätarna 
var brutalare. Man fick vänta 2 minuter, torka blodet 
och vänta 2 minuter till och sen stoppa den i mätaren. 
Det tog jättelång tid. Allt har blivit bättre nu. 

Lancetterna och 
blodsocker-mä-
tarna var större. 
Det tog jättelång 
tid att mäta 
blodsockret. Nu 
är det bättre 

Förbättrad 
blodsocker-
mätning 

Blod-
socker-
mätning 

Egen-
vårds-
aktiviteter 
över tid 

Stora händelsen var när måltidsinsulinet kom då kunde 
jag vara friare och mer flexibel och sen fick jag 
insulinpump 
 

Måltidsinsulinet 
kom och jag 
kände mig friare 
och flexibel. Jag 
fick också 
insulinpump. 

Måltids-
insulin och 
pump gav 
mig frihet. 

Större 
frihet med 
nya sätt 
att 
admini-
strera 
insulin 

 

Jag försöker röra på mig mera idag. 
Det innebär att äta bra, inte dricka alkohol och inte äta 
söta saker 

Röra på mig 
mera idag 
Äta bra – 
undvika sött 

Motionera 
Normala 
kostvanor 

Motion 
och kost 
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Den stora grejen är innan de här stickorna fanns så 
fanns det inte möjlighet att kolla sitt p-glukos själv 
hemma. Jag är otroligt tacksam över denna utveckling 

Möjlighet att 
kolla sitt p-
glukos själv. Jag 
är tacksam 

Ökat ansvar 
för egna 
blodsocker
kontroller  

Eget 
ansvar 

 

Läkarna skulle kunna fråga mig hur mår du? Hur känns 
det? Psykologiska och existensiella frågor, men de tittar 
på provsvaren och säger bra Hba1c, bra och sen ska 
man gå ut. Sköterskorna stannar och vi kommer bra 
överens och har bra relation. 
 

Läkarna frågar 
inte hur jag mår. 
Provsvaren styr 
pga tidsbrist. Vi 
kommer bra 
överens och har 
bra relation med 
sköterskorna 

Bra relation 
med 
diabetesskö
terskorna. 
Missnöje 
med läkar-
kontakten 

Relation 
till 
läkarna 
och 
diabetes-
sjuksköter
skorna 

Kommuni
kation 
med vård-
personal 
över tid 

Det var ingen som kände till diabetes. Jag hade ingen 
aning om sjukdomen. Det var aldrig någon som pratade 
om det, så det hade jag ingen aning om. 

Ingen kände till 
diabetes. Jag 
hade ingen aning 
om det 

Okunskap 
om diabetes 

Avsaknad 
av kun-
skap om 
diabetes 

Egen 
kunskap 
om 
diabetes 
över tid.  

Generellt sätt har tekniken blivit bättre nu än förr. 
Utvecklingen går framåt. Typ 1 diabetesvården är ju 
mycket bättre med hjälpmedel som nya insulintyper 
som går ut snabbare och såna saker så det går ju ändå 
framåt 

Utvecklingen går 
framåt. Typ1 
diabetesvården 
bättre - nya 
insulintyper 

Positiv 
utveckling 
över tid 

Generell 
diabetes-
utveck-
ling 

Allmän 
uppfatt-
ning om 
utveck-
lingen 

	
	
	
Forskningsetiska överväganden 

Enligt etikprövningsnämden (2013) är god etik en viktig aspekt i all vetenskaplig forskning.  

Etiskt tillstånd ska sökas vid lokal eller regional etikkommitté innan studien påbörjas och det 

är viktigt att forskaren visar omsorg om deltagarna för att inte orsaka men eller skada. Det 

framgår också att i forskning, där känsliga personuppgifter behandlas ska den godkännas av 

nämnden i enlighet med etikprövningslagen (a.a). Föreliggande studie har genomförts som en 

magisteruppsats på avancerad nivå på universitetet. Enligt föreliggande praxis har ingen 

formell kontakt tagits med etikprövningsnämnden då inga speciellt känsliga uppgifter ansågs 

förekomma i studien. Däremot lämnades ansökan om godkännande av studien till 

verksamhetschefen på diabetesmottagningen. 

 

Enligt Helsingforsdeklarationen, som utvecklats av World Medical Association (WMA) 

gällande etiska principer för medicinsk forskning på människor, ska studiedeltagarna 

informeras om studiens syfte och information om samtycke. Det framgår också av 

deklarationen att informera om frivilligt deltagande och att deltagarnas identitet och uppgifter 

hålls konfidentiellt (WMA, 2013). I enlighet med detta informerades verksamhetschefen på 

kliniken för godkännande av studiens genomförande. Intervjupersonerna informerades om 

syftet och planen med studien och att deras deltagande var frivilligt och de kunde avbryta när 
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de inte längre ville fortsätta enligt självbestämmandeprincipen. De informerades om att 

intervjumaterialet skulle avidentifieras och inspelade intervjuer och anteckningar skulle 

raderas och brännas så fort arbetet var godkänt. När deltagarna hade informerats och kände 

sig redo, fick de skriva på samtyckesformuläret de tidigare erhållit via diabetessjuksköterskan 

innan inspelningen av intervjun påbörjades (Polit & Beck, 2016; CODEX, 2016). 

RESULTAT 

Analysen resulterade i ett övergripande tema som belyste hur personerna med typ 1 diabetes 

uppfattat hur egenvården utvecklats över tid. Patienternas berättelse har inordnats i fyra 

kategorier och varje kategori har sammanställts i underkategorier. De fyra kategorierna bildar 

huvudrubrik i resultatet medan underkategorierna utgör underrubriker. Citat från deltagarna 

tydliggör deras uppfattningar och redovisas under respektive rubriker.   

Det övergripande temat är:  Patienters erfarenheter och upplevelser av egenvårdens utveckling 

över tid.  

 

Tabell 3. Översikt över kategorier och underkategorier. 

 

	

Kategorier Underkategorier 

Egenvårdsaktiviteter över tid Blodsockermätning  

Större frihet med nya sätt att administrera insulin 

Motion 

Kost  

Eget ansvar 

Kommunikation med vårdpersonal över tid Relation till läkarna & diabetessjuksköterskorna 

 Kontinuitet och tillgänglighet 

Bemötande och trygghet 

Mottagningsbesök 

 

Egen kunskap om diabetes över tid Kunskap om diabetes 

Avsaknad av kunskap om diabetes 

Allmän uppfattning om utvecklingen Generell diabetesutveckling 

Positiv teknisk utveckling 
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Egenvårdsaktiviteter över tid 

Denna kategori inbegriper de övergripande delar som ingår i patienternas egenvård. Under 

respektive underkategori presenteras patienternas svar vad gäller blodsockermätning, större 

frihet med nya sätt att administrera insulin, motion, kost och eget ansvar. Utvecklingen av 

egenvårdsaktiviteterna upplevdes positivt av alla deltagare. 

Blodsockermätning  

Egna blodsockermätningar är centralt i att sköta sin egenvård. Några informanter använde 

testickor medan andra hade freestyle libre och kontinuerlig blodsockermätning (CGM). De 

upplevde att det gick snabbare att kontrollera och mäta blodsockret nu och apparaterna var 

inte lika stora och klumpiga. En kvinna (42 år) uttryckte det som: 

 

Kvinna 42 år: ”Allting var större förr. Lancetterna och blodsockermätarna var 

brutalare. Det tog jättelång tid att kolla blodsockret. Jag tycker när jag fick den 

här freestyle libre mätaren var det som att få tillbaka livet.” 

 

Informanterna rapporterade att kontinuerlig blodsockermätning var en bra teknik. Det gjorde 

att man inte behövde sticka sig i fingret flera gånger dagligen. De tyckte även att de kunde se 

när blodsockret var på väg upp eller ner. En man (55 år) rapporterade: 

 

Man 55 år: ” Innan jag fick CGM:  när jag bara hade teststickorna så stack jag 

mig i fingret 15 gånger/dag typ och nu är det bara när jag vill kalibrera CGM:n 

då tar jag 4 stick/dygn. Idag kan jag se min kurva och vart jag är på väg.”  

 

Deltagarna som använde freestyle libre uppgav att de upplevde den som en bra utveckling 

som medförde att de inte behövde sticka sig i fingret. Freestyle libre har en sensor som 

appliceras på överarmen.  

 

Kvinna 72 år: ”Jag kollar blodsockret kanske 7-8 gånger/dag före och efter 

måltiderna. Jag har en sensor på armen nu och den är jättebra. Tekniken har 

blivit bättre.” 
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Större frihet med nya sätt att administrera insulin  

Insulinets utveckling och administration ansågs vara positivt av alla informanterna. De 

beskrev det som en befrielse att nya insuliner introducerats 

 

Kvinna 42 år: ”Stora händelsen var när måltidsinsulinet kom. Då kunde jag 

vara friare och mer flexibel och sen fick jag insulinpump. Jag tog 2 sprutor om 

dagen förr.”.  

 

En del av studiepersonerna beskrev CGM och pump som en flexibilitet i tillvaron. 

 

Man 55 år: ”Det är klart att det har hänt mycket på 25 år, men ska jag vara 

ärlig så är det 2 stora saker som har hänt. CGM och pump. Jag hade 

snabbverkande insulin i pennor. Idag har jag pump som ger något mer 

flexibilitet att dra ner basinsulinet. Det är bra med insulinpennan, men det är 

lite mer flexibilitet med pumpen.” 

 

Insulinets administrationssätt uppfattades av deltagarna som bättre under de senaste åren. 

 

Kvinna 72 år: ”Jag använder insulinpenna och upplever att det går bra. Den är 

fantastisk… det är som en vanlig penna. Jag har aldrig provat det här med 

pump. Jag har något emot att ha något på mig och slangar…. Alltså den första 

sprutan som jag hade då var en gräslig tjock spruta. Den stod i någon sprit och 

sen skulle man koka den och det vet jag min mamma gjorde och det tog man på 

låret. Det hade jag i flera år och sen fick jag ut de här paketen med 

engångssprutorna då.”  

 

Informanternas erfarenheter var att insulinpumpen var ett bra sätt att ge sig själv insulin och 

att kunna styra doserna. 

 

Kvinna 23 år: ”Jag tycker att både pennor och pump är bra. I mitt fall är det 

bra med pump för att kunna styra mitt insulin och höja och sänka när man 

behöver det.”  

 

Informanterna upplevde att de har fått bättre kanyler som man inte behöver koka. 
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Man 74 år: ”I början så fick jag koka sprutorna och jag menar det var enda 

sättet att koka för att göra dem rena och sterila. Förut hade jag vad heter det? 

ampuller. Man fick knoppa på, dra upp och ta bort luftbubblorna. Förut så fick 

man ju sticka i låret.” 

 

Motion 

Två av de äldre patienterna tyckte att fastän de hade fått information om att motionera, har de 

inte motivationen eller orken att göra det och de får skuldkänslor för det. 

 

Man 84 år: ”Jag äter lämplig mat, tar insulin på bestämda tider och försöker 

motionera. Jag är lat och skäms att jag inte motionerar.” 

 
 
Kost 

Det framgick av studien att alla deltagare upplevde en förbättrad information och 

undervisning om kost och motion under senare år. 

  

Man 55 år: ” Jag tänker också på vad jag äter. Jag försöker ha koll på vad jag 

äter, hur mycket Kolhydrater som finns och anpassa insulindosen efter det. Jag 

försöker tänka på alla faktorer som påverkar blodsockret. Kost, motion, stress 

m.m.” 

 

Enstaka deltagare tyckte att det var viktigt att ha rutiner och verkligen ta hand om sin 

diabetes. 

Kvinna 23 år: ”Jag tycker det är viktigt att man försöker ha några rutiner så 

man verkligen tar hand om sin diabetes, motionera, äta bra och man ska inte 

dricka alkohol och inte söta saker. Ibland äter man mycket då tar man en stor 

bolusdos. Det är alternativ, men det är bra att ha bra insulinbehandling och 

egenvård.” 
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Eget ansvar 

Alla Patienter utom en uppgav att de hade kontroll över sin egenvård. Vidare ansåg de att man 

under senare år tagit ett större ansvar för egenvården. Tidigare hade man inte egna 

blodsockermätare och ansvaret blev betydligt större nu när man hade sin egen utrustning.  

  

 Kvinna 72 år: ” Jag håller koll på blodsockret och försöker röra på mig mer nu. 

Det hör till egenvård att man ska röra på sig. Jag har alltid haft svängande 

blodsocker…allting styrs av blodsockret.” 

 

Informanterna berättade också att de har bättre förutsättningar att ta eget ansvar nu än förut. 

Då det går snabbare att få svar på blodsockervärdet kan de justera och tänka på hur och vad de 

ska äta samt insulinjustering. 

 

Man 55 år: ”Den stora grejen är att innan de här teststickorna kom hade man 

ingen möjlighet att kolla sitt blodsocker själv hemma. Jag försöker ha koll på 

hur mycket kolhydrater som finns och anpassa insulindosen efter det. Jag 

reglerar bolusdoserna själv.” 

 

Kommunikation med vårdpersonal över tid 
Denna kategori innefattar patienternas upplevelser gällande kommunikation till läkare och 

diabetessjuksköterskorna, kontinuitet och tillgänglighet, bemötande och trygghet och 

mottagningsbesöket. 

 

Relation till läkare & diabetessjuksköterskor över tid 

Patienterna upplevde att de hade bra relation med diabetessjuksköterskorna. Däremot ansåg 

de flesta att de inte hade så bra kontakt med läkarna.  

 

Kvinna 72 år:  ”De skulle kunna fråga, hur mår du? Hur känns det. 

Psykologiska och existensiella frågor…men de tittar på proverna och säger att 

det är bra. Hba1c bra och sen ska man gå ut. Diabetesjuksköterskorna stannar 

och vi kommer bra överens och har bra relation.” 
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De flesta informanter tyckte att de hade bättre kommunikation med diabetessjuksköterskorna. 

De fick hjälp att gå igenom blodsockerkurvorna. Informanterna uppgav att de kunde komma 

oanmälda till mottagningen för att lämna blodsockerkurvorna, och om diabetessjuksköterskan 

inte var på plats ringde hon upp när hon var tillbaka på mottagningen. 

 

Man 74 år: ”Vi har väldigt ofta pratat med varandra och jag kommer hit ibland 

och lämnar mätaren och se kurvorna och sen är hon inte här så ringer jag eller 

hon ringer upp mig, när hon är i tjänst:”  

 

En informant upplevde att det var bra kommunikation mellan diabetessjuksköterskorna när 

hon var på barnsidan och det upplevde hon även på vuxen sidan och hon och 

diabetessjuksköterskan kom bra överens. 

 

Kvinna 23 år: ”Det var bra kommunikation på barnsidan mellan sköterskan och 

mina föräldrar och vi har bra kontakt på vuxen sidan också. Vi kommer bra 

överens.  

 

 Informanternas erfarenheter var också att de varit oeniga och blivit arga på 

diabetessjuksköterskorna, men oftast gick det bra. 

 

Kvinna 42 år: ”Jag kan tekniken och jag får bestämma mycket själv. Ibland har 

vi varit oense, jag har blivit arg ibland, men oftast så går det väldigt bra.” 

 

Kontinuitet och tillgänglighet  

Alla deltagare uppgav att de upplevde bättre kontinuitet hos diabetessjuksköterskorna än hos 

läkarna, som ofta bytes allt eftersom de slutade.  

 

Kvinna 72 år: Detta citat visar på förändring. ”På 80-talet var det bra för då 

hade man en läkare och en diabetessköterska och var tredje månad fick man ett 

brev hem. Nu är det 

urdåligt. Man har ingen läkare… ingen kontinuitet. Läkarna slutar och det är 

nya hela tiden. Man vet aldrig vem det är som man få träffa.”  
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Det kom upp också att det varit professionellt arbetssätt, men ibland kunde det bli långa köer. 

Läkarna slutade på den aktuella mottagningen och då visste de aldrig vem de skulle träffa. 

Informanterna upplevde bättre kontinuitet och tillgänglighet hos diabetessjuksköterskorna. 

  

Bemötande och trygghet  

Det upplevdes inte lika tryggt att komma till läkarna eftersom informanterna uppgav att 

läkarna slutade och det var ingen kontinuitet och en del läkare var inte diabetesspecialister 

och därför saknade de kunskaper och uppdatering i området. 

 

Man 55 år ”Läkarna har kommit och gått. Man tar in en allmänspecialist som 

inte är diabetesspecialist. Jag vill gärna ha en riktig specialist som är insatt i 

sjukdomen.” 

 

Några informanter tog även upp att arbetsbelastningen verkade mycket stor och det gjorde att 

de inte fick möjlighet att besöka en och samma person vid varje besök. 

 

Kvinna 23 år: ”Arbetsbelastningen verkar mycket. De hinner inte kolla om 

patienten. Man får träffa olika. Man vill träffa en och samma.” 

 

Informanterna tyckte att bemötande från diabetessjuksköterskorna var väldigt bra. 

 

Man 74 år: ”Bra bemötande. Jag vill nog tro att det är mycket bättre. 

”Förmodligen är det att de kan mycket mera. De gå ju på kurser. Det vore 

konstigt annars om de inte fick lära sig något.”  

 

Mottagningsbesök 

Mottagningsarbetet upplevdes som stressigt då vårdpersonalen inte alltid hade tillräckligt med 

tider. Brist på tiden upplevdes jobbigt enligt patienterna och tyckte att det var negativt att 

dagkurser som fanns förut har tagits bort. De flesta deltagare var missnöjda med att utbildning 

och dagkurser som fanns förut hade tagits bort från mottagningsbesöken. 

 

Kvinna 72 år:  ”Det var bättre då också. De hade bättre tider…Man känner sig 

alltid stressad, när man är här. Nu kommer nästa patient sen måste man ut. Idag 
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är det svårare att få tid. Dagkurserna förut var väldigt bra, men det är borta nu. 

Det är viktigt att träffa andra. Det som är bra är att diabetessköterskan kallar 

till årskontroll, fotstatus och ögonkontroll.” 

 

Informanterna tyckte att mottagningsbesöket till diabetessjuksköterskorna fungerade bra. 

 

Man 74 år: ”Hon kallar mig, jag kommer dit och får en ny tid för 3 månader. Så 

det är en överenskommelse där också. Jag tycker att det fungerar bra och jag 

har mera kontakt med sköterskan, men inte läkarna, Det bytts så mycket hela 

tiden.” 

 

Personalen upplevdes som professionella och kallelserna som skickades för kontroller 

uppskattades av informanterna. 

 

Kvinna 42 år:” Alla är professionella. Jag blir kallad automatiskt och jag har 

måttliga förändringar på mina ögon och jag gå på fotvård 2 gånger per år.” 

 

Informanterna tyckte att det har blivit mycket teknik som diabetessjuksköterskorna måste 

kunna. De upplever att sköterskorna gjorde ett bra jobb. 

 

Man 55 år, ”Nu är det mycket teknik. Diabetessköterskorna måste vara 

ingenjörer, mycket pumpar, CGM, kalibrering av pumpar, slangar. Det är 

mycket teknik så jag tycker sköterskorna gör ett bra jobb.” 

 

Egen kunskap om diabetes över tid 

Denna kategori innefattar patienternas upplevelser gällande kunskap och avsaknad av 

kunskap om diabetes. 

	
Kunskap om diabetes 

Alla patienter upplevde att kunskap och undervisning om diabetes hade blivit bättre nu än för 

många år sedan.  En del hade fått information från sin läkare och andra inte. En informant 

uppgav att hon kände till sjukdomen lite grann. 
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Man 55 år: ”Jag kände till sjukdomen så där. Det var ingen i släkten som hade 

diabetes. Jag visste inget speciellt, men jag försökte lära mig så mycket som 

möjligt. Jag hade en bra läkare en ung tjej som alltid berättade och jag försökte 

ta till mig så mycket jag kunde.” 

 

Avsaknad av kunskap om diabetes 

En del informanter berättade att de inte kände till sjukdomen tidigare, då ingen pratade om det 

när de växte upp. 

 

Kvinna 72 år: ”Det var ingen som kände till sjukdomen. Jag är uppvuxen i en 

liten By på landet där i Norrbotten. Det var aldrig någon som pratade om det, 

så det hade jag igen aning om.” 

 

Kvinna 23 år: ”Jag visste inget förrän jag var ca 10 år, men jag kände hela 

tiden att jag var annorlunda. Man kollade genom diabeteskurvan för att se hur 

jag hade, men det var inte mycket fokus på kost och motion. Man fick råd om att 

sänka insulinet 30 minuter innan man genomförde någon fysiskaktivitet, men det 

var inte en stor del av diabetesbehandlingen utan man kollade blodsockret och 

tog mycket insulin vid höga blodsockernivåer.” 

 

En annan informant uppgav att han inte visste så mycket om sjukdomen.  

Man 84 år: ”Jag kissade mycket…ramlade omkull och vi åkte till läkare och han 

sade direkt att jag har fått sockersjukan och det skulle jag ha så länge jag 

levde,” 

 

Allmän uppfattning om utvecklingen 

Denna kategori innefattar patienternas upplevelser gällande generell diabetesutveckling och 

positiv teknisk utveckling. 

	
Generell diabetesutveckling 

Informanterna tyckte att de upplevde en positiv allmän utveckling av diabetesvården. De 

flesta uppgav att det är en stor skillnad mellan förr och nu. De upplevde att det inte tar så lång 

tid att kontrollera blodsockret jämfört med förr. 
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Man 74 år: ”Det är enklare med alla maskiner.” Allting är bättre nu än förr, en 

jättestor skillnad. Urinprov, blodsockermätning allt är mycket bättre nu. Det tar 

inte så lång tid att få reda på sockervärdet. Jag ser framemot att få en sensor till 

freestyle libre. Jag har insulinpennan nu och behöver inte koka några sprutor 

som man gjorde förr i tiden.” 

 

Positiv teknisk utveckling 

Tekniken upplevdes av alla informanterna som ett stort hjälpmedel. Insulinpumpar, 

insulinpennor, freestyle libre och kontinuerlig blodglukosmätning upplevdes som väldigt bra 

hjälpmedel som hade gjort livet med typ 1 diabetes enklare och friare. 

 

Man 55 år:” jag upplever tekniken som ett jättestort hjälpmedel. Det var bra då 

och det är bra nu. Från början var det dyrt med pumpar. Man fick bara låna. 

Jag kommer ihåg jag skulle på vasaloppet skidor och jag fick låna och har det i 

2 veckor, men nu går folk omkring med sina libre och pumpar. Det mesta har 

blivit bättre. Vården av typ i diabetes är ju mycket bättre med hjälpmedel…Jag 

ser fram emot close loop pumpar.” 

 

En informant tyckte att tekniken hade öppnat flera möjligheter och gjort det enklare att sköta 

sin sjukdom och egenvård. Det kommer olika blodsockermätare och läkemedelsföretagen 

hade mycket undervisning på mottagningen för personal och patienter. 

 

Kvinna 23 år: ”Blodsockermätare och insulinpumpar har förenklat sjukdomen 

och öppnat flera möjligheter. Just insulinpumparna har mycket avancerade 

funktioner. Det hade vart enklare att anpassa det.” 
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DISKUSSION 

Syftet med föreliggande studie var att beskriva erfarenheter och upplevelser över tid av 

egenvård hos personer med typ 1 diabetes vid mottagningen. Resultatet beskrevs i fyra 

huvudkategorier, Patienters upplevelser av egenvårdsaktivitet över tid med subkategorierna 

blodsockermätning, insulinbehandling, eget ansvar och kost och motion. Patienternas 

upplevelser av kommunikation med vårdpersonal över tid med subkategorierna relation till 

diabetessjuksköterska och läkare, kontinuitet och tillgänglighet, bemötande och trygghet och 

mottagningsbesök. Patienternas upplevelser av egen kunskap om diabetes över tid med 

subkategorin kunskap om sjukdom. Patienternas upplevelser av allmän uppfattning om 

utvecklingen med subkategorin generell diabetesutveckling. 

 

Informanterna ansåg att de upplevde en positiv allmän utveckling av diabetesvården, och att 

det var en stor skillnad mellan förr och nu. De erfor att det inte tog så lång tid att göra egna 

blodsockerkontroller nu jämfört med förr. Tekniken i samband med egna kontrollerna 

rapporterades av alla informanterna som ett stort hjälpmedel. Insulinpumpar, insulinpennor, 

freestyle libre och kontinuerlig blodglukosmätning uppfattades som väldigt bra hjälpmedel 

som hade gjort livet med typ 1 diabetes enklare och friare. Informanterna rapporterade en 

försämring vad gäller kontinuerlig läkarkontakt. Dock erfor de god kontakt med 

diabetessjuksköterskorna 

 

Resultatdiskussion 

I föreliggande studie framkom att det tog en längre tid att kontrollera blodsockret förr jämfört 

med idag. Informanterna upplevde att det gick snabbare att kontrollera blodsockret nu. Vidare 

upplevdes blodsockermätarna som mer lätthanterliga. Detta stöds av Alvarsson et al (2013), 

som framhållit att de första blodsockermätarna var mycket större än de som finns idag och de 

krävde en stor bloddroppe och det tog en längre tid innan svaret kunde visas. Redan år 1999  

beskrev Ajanki mfl att blodsockermätarna var mindre och gav snabbare svar, var 

lätthanterliga och pålitliga och att det krävdes mindre blod på teststickorna och lansetterna 

hade blivit allt finare.  Informanterna upplevde att kontinuerlig blodsockermätning var en bra 

teknik som gjorde att man inte behövde sticka sig i fingret flera gånger dagligen. De tyckte 

även att de kunde också se när blodsockret var på väg upp eller ner. En del informanter hade 

teststickor medan andra hade freestyle libre och kontinuerlig blodsockermätning. Det finns 

CGM (continuous glucose monitoring), (FCM) (flash continuous monitoring) med sensor för 
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glukos mätning (Phillips, 2017).   

Insulinets utveckling och administration ansågs vara positivt av alla informanterna och de 

upplevde det som en befrielse. Informanterna upplevde CGM och pump som en flexibilitet i 

tillvaron. Informanterna upplevde insulinpumpen som ett bra sätt att ge sig själv insulin och 

att kunna styra doserna. Detta överensstämmer med vad Alvarsson, et al (2013) kommit fram 

till nämligen att insulin doserna justeras noggrant efter blodsockervärdena och anpassas till 

vad personen äter och vilken aktivitet som utförs (Alvarsson, et al, 2013).Insulinets 

administrationssätt med insulinpenna upplevdes av de äldre informanterna som bättre. 

Informanterna upplevde att de har fått bättre kanyler, som inte behöver kokas. Insulinet fanns 

tidigare endast som kortverkande beredning i början och var i pulverform och varje dos 

behövdes lösas upp i kokt vatten före injektion med grova kanyler, som lätt blev trubbiga och 

smärtsamma (Ajanki, 1999). I studien av Beck et al (2017) har författarna visat många 

fördelar med insulinpump, men trots fördelarna använder majoriteten av vuxna med typ 1 

diabetes insulinpennor. De vill inte ha några slangar på sig.  

 

I föreliggande studie uppgav patienterna att de tog mera ansvar för sin egenvård nu än förr. 

Det kan finnas flera förklaringar till denna förändring. Förhoppningsvis har diabetesforskaren 

Funnell (2004) inspirerat till att filosofin empowerment ska få större utrymme i utbildningar 

för diabetessjuksköterskor.  Det är ett arbetssätt som hjälper människor att uppträda och 

använda sin egen förmåga att ta kontroll över sin sjukdom och inkluderar maktdelning, 

självrespekt, en frihet att välja och en frihet att ta ansvar. 

 

Patientutbildning kan ges individuellt eller i grupp och handlar om patientens rätt och förmåga 

att påverka och medverka i sin egenvård och behandling (SBU, 2009). Informanterna tyckte 

att mottagningsbesöket till diabetessjuksköterskorna fungerade bra. Personalen upplevdes som   

professionella och kallelserna som skickades för kontroller uppskattades av informanterna. 

Patienterna upplevde att de hade kontroll över sin egenvård och tog mer eget ansvar nu än för 

några år sedan, när de inte hade egna blodglukosmätare. Informanterna berättade också att de 

hade bättre förutsättningar att ta eget ansvar nu än förut. Då det går snabbare att få svar på 

blodsockervärdet kan de justera och tänka på hur och vad de ska äta samt justera sitt insulin. 

En del patienter tyckte att trots informationen de erhållit om kost och motion har de inte 

motivationen eller orken att göra det. I studien av Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy, 

(2013), framkom sju viktiga egenvårdsbeteenden för att personer med diabetes skulle få ett 
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bra resultat. Iföreliggande studie framhöll en del att de hade svårt med orken för att 

motionera. Förhoppningsvis bör vårdpersonalen kunna samarbeta med patienterna så att de 

kan motionera mer 

 

De flesta informanterna tyckte att de hade bättre kommunikation med 

diabetessjuksköterskorna. De gick igenom blodsockerkurvor och ibland kunde de komma till 

mottagningen oanmälda för att lämna blodsockervärdena. De gånger som 

diabetessjuksköterskan inte var på plats ringde hon upp, när hon var tillbaka på mottagningen. 

Föreliggande resultat överensstämmer väl med vad som framkommit i studien av Koltveit, 

Hope, Zoffman och Gjengedal (2014), då de funnit att en positiv relation och bra kontakt med 

diabetessjuksköterskan är viktig för att patienten ska klara av att ändra sin livsstil. 

Informanternas beteende att kunna komma oanmälda till kliniken för att visa 

blodsockerkurvor överensstämmer väl med att utvärderingen av blodsockret kan göras via 

blodsockerkurvor, där eventuella blodsockersvängningar kan upptäckas (Alvarsson et al, 

2013). 

 

Informanterna tyckte att läkarna skulle kunna fråga, hur de mådde och hur de kände, dvs. 

psykologiska och existentiella frågor, men de tittade på proverna och sade att det var bra. 

Hba1c var bra och sen var det klart. Det var flera informanter som påtalade detta och önskade 

att både läkarna och diabetessköterskorna kunde prata mer om det psykiska måendet. I studien 

av Rankin et al. (2014) påvisade författarna att patienter med typ 1 diabetes upplevde att 

vårdpersonalen på diabetesmottagningarna lade mer fokus på att diskutera de medicinska 

aspekterna än att lägga fokus på det emotionella aspekterna av sjukdomen. Detta bekräftades 

även av Forlani et al. (2011) som uppgav att personer med typ 1 diabetes fick ett förbättrat 

välbefinnande, minskad oro och ångest och även förbättrad compliance och sänkt HbA1c, när 

fokus lades på psykologiska aspekter under behandlingen. Jag håller med Forlani et al att mer 

fokus bör läggas på psykologiska aspekter, eftersom det är viktigt i all behandling att 

behandla patienten som en helhet, och inte bara diskutera provsvar eller siffror. 

 

Det framkom också att personalen på diabetesmottagningen arbetade på ett professionellt sätt, 

men ibland kunde det bli långa köer för att få tid för besök Läkarna slutade och då visste 

informanterna aldrig vem de skulle träffa. Informanterna upplevde bättre kontinuitet och 

tillgänglighet hos diabetessjuksköterskorna. Informanterna uttryckte oro vid mottagnings-

besöket då de aldrig visste vem de skulle träffa. Detta stöds av studien av Ahola och Groop 
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(2013) nämligen att patienter med typ 1 diabetes tar bättre hand om sin sjukdom, när de har 

god tillgänglighet till hälso-och sjukvården. 

 

Som diabetessjuksköterska känner jag igen påståendet att det blivit sämre kontinuitet vad 

gäller kontakten med diabetesläkarna. Arbetsbördan har ökat och läkarna hinner inte med sitt 

arbete, de är stressade och byter jobb så fort det blir för krävande, vilket i sin tur påverkar 

patienterna. Diabetessjuksköterskorna å andra sidan arbetar annorlunda och även om det har 

blivit mer arbetsuppgifter har de enligt min personliga uppfattning en speciell relation med 

sina patienter.  

 
Att komma till läkarna upplevdes inte lika tryggt eftersom informanterna uppgav att läkarna 

slutade och det var ingen kontinuitet. Detta oroade patienter och det skapade otrygghet bland 

patienterna. Det framgår också av resultatet at bemötande från läkarna var inte uppskattat. 

Några informanter tog även upp att arbetsbelastningen verkade mycket stor och det gjorde att 

de inte fick möjlighet att besöka en och samma person vid varje besök. (Shrivastava, 

Shrivastava & Ramasamy, 2013) 

 
Det framgick av studien att informanterna var missnöjda med att utbildning och dagkurser 

hade tagits bort från mottagningsbesöket. Detta kan jämföras med den internationella studien 

av Smide, Ekman & Wikblad (2002), där resultatet visade att svenska patienter kontrollerade 

sina blodglukosvärden, men var missnöjda med patientutbildning. Enligt Socialstyrelsen 

(2015) har patientutbildning i egenvård en central roll i diabetesvården och ingår som en 

rutinmässig del i vården av personer med diabetes, varför resultaten i föreliggande studie ej 

kan anses vara i överensstämmande med Socialstyrelsens rekommendationer. 

 
Samtliga informanter upplevde att kunskap och undervisning om diabetes hade blivit bättre nu 

än för många år sedan.  En del informanter berättade att de, då de fickdiagnosen inte kände till 

sjukdomen, då ingen pratade om det när de växte upp. En del hade fått information från sin 

läkare och andra inte. Enligt Socialstyrelsen (2015) är det viktigt att personal som är delaktig i 

diabetesvården har god kompetens inom diabetesområdet.  

 
I studien av Svedbo, Engström, Leksell, Johansson, & Gudbjörnsdottir, (2016), har författarna 

gjort en kvalitativ intervjustudie om diabetespatienters erfarenheter av diabetesvården och om 

att leva med diabetes. I resultatet från studien framkom två kategorier, dels patientens 

upplevelse av sin diabetes samt upplevelse av stöd från personalen. Patienterna upplevde att 
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det var krävande med egenvård och att de behövde mer stöd från personalen, i form av 

tekniskt och medicinskt stöd. Detta överensstämmer väl med föreliggande studies resultat, 

nämligen att patienterna uttryckte att de behövde stöd i sin egenvård. Trots detta är de flesta 

patienter positiva till den generella utvecklingen av diabetesvården 

 

I föreliggande uppsats refererades till Orem´s egenvårdsteori (Kirkevold 2000). Denna kan 

anses stämma väl överens med de resultat som framkommit. Patientens förmåga till egenvård 

kan illustreras med att många uppgett att de över tid upplevt en större frihet då måltidsinsulin 

introducerats. Den tekniska utvecklingen har också medfört ett ökat eget ansvar vilket kan 

sättas i samband med möjligheten att kontrollera egna glukosvärden. I den tidigare 

diabetesvården fanns sannolikt en stor egenvårdsbrist då flera personer i studien rapporterade 

att de vid diabetesdebut knappt visste vad diabetes innebar. Orem´s egenvårdsteori kan därför 

betraktas som bas för att få en djupare insikt i problematiken med diabetes och egenvård.  

Enligt Wikblad (2012) är det viktigt att diabetessjuksköterskan gör en bedömning av 

patientens egenvårdskrav, egenvårdskapacitet och egenvårdsbehov genom att samla 

information om hur patienten uppfattar sin förmåga att medverka till egenvård. 

 

Metoddiskussion 

Kvalitativ metod med induktiv ansats ansågs vara lämplig för att beskriva studiens syfte. 

Intervjumetoden valdes för att författaren skulle få en ökad förståelse för egenvårdens 

utveckling över tid genom studiepersonernas egna berättelser (Kvale, 2012).  

Intervjupersonernas egna värderingar i berättelsen kom fram så som händelseförloppet skett, 

vilket gav ett bra kvalitativt underlag för dataanalysen (Backman, 2016: Kvale, 2012). 

 

 En semistrukturerad frågeguide har använts, vilket belyste området författaren vill ha svar på. 

Informanterna svarade genom att berätta om sina upplevelser med sina egna ord och svarade 

på olika sätt vilket gav en bred variation i svaren och därmed olika synvinklar av svaren till 

frågorna. Detta stöds av Polit & Beck (2016) som skriver att intervjuguide i semistrukturerade 

intervjuer ska täcka studieområdet och också möjlighet för informanterna att berätta och 

förklara fritt och på så sätt ge innehållsrik information. 

   

Diabetessjuksköterskorna på mottagningen assisterade i rekryteringen av informanterna 

eftersom personalen hade god kännedom om patienterna, detta tror inte författaren har 
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påverkat studiens trovärdighet och pålitlighet eftersom informanter har givit både positiva och 

negativa svar trots långvarig och kontinuerlig kontakt med diabetessjuksköterskorna. 

Författaren och handledaren har inte heller haft någon påverkan på studiens tillförlitlighet 

eftersom de varken arbetat på kliniken eller känner informanterna. Detta stämmer överens 

med Henricson (2012) som skriver att det är viktigt för studieförfattaren att vara neutral och 

objektiv under genomförande av studien, och att inte lägga i egna värderingar är viktigt för 

tillförlitligheten av studien. 

  

Intervjupersonerna hade alla typ 1 diabetes och var mellan 23 och 84 år gamla och hade haft 

sin diabetes under tidsperioden 20 - 62 år. Detta kan anses vara en bra tidsaspekt för att kunna 

få ett historiskt perspektiv om utvecklingen av patientens egenvård. Att välja personer i olika 

åldrar med olika erfarenheter gav större möjligheter till olika svar på studiefrågan. Detta 

synsätt kan stödjas av Lundman och Graneheim (2016) som skriver att olika kön, ålder och 

perspektiv hos informanterna kan bidra till en rikare variation av olika fenomen i studien.  

 

Sex personer inkluderades i studien vilket ansågs tillräckligt för att uppnå studiens syfte. 

Henricson (2012) skriver att om antalet deltagare är för få eller för många kan det påverka 

både analysarbetet samt presentationen av resultatet. Graneheim & Lundman (2004) skriver 

vidare att mängden av data som behövs för att svara på studiens syfte varierar och beror på 

kvaliteten av data och hur komplex studiefenomenen är. I föreliggande studie har författaren 

och handledaren bedömt att informanterna lämnat tillräckligt med viktigt data som ger svar 

till studiens syfte. 

 

Under studiens gång har författaren haft kontinuerlig handledning, granskning och 

genomläsning av handledare, vänner, make, kollegor för att stärka studiens trovärdighet och 

kvalitet. Det har också varit grupphandledning, vilket ökat trovärdigheten och validiteten. 

Några kontakter togs med andra personer som har kunskap i området, vilket anses stärka 

validitet, trovärdighet och pålitligheten av studien. Genom att en kontinuerlig handledning 

och granskning av andra personer kan trovärdigheten och validiteten av studien styrkas 

(Henricson, 2012). 

 

Henricson (2012) skriver vidare att studiens pålitlighet ökar, när tillvägagångssättet beskrivs 

tydligt för att möjliggöra för andra författare att komma fram till samma resultat, när 

materialet analyseras på nytt. I föreliggande studie har författaren beskrivit tillvägagångssättet 



	 30	

i analysen. Meningsbärande enheter, kondensering och kodning har redovisats i ett 

analysschema. I analysprocessen har författaren arbetat med informanternas egna ord och 

kodning utan att ändra på texterna. Detta sätt att behålla det som sagts utan att göra egna 

tolkningar anses av Henricson (2012) ge ett trovärdigt resultat. 

 

Slutsats 

Utvecklingen av egenvården över tid har visat sig vara positiv bland informanterna. Den 

tekniska utvecklingen ansågs vara mest positiv.  Informanterna angav att kontinuitet och 

tillgänglighet avseende läkarkontakt har varierat under senare år, liknande förändring uppgavs 

ej gällande diabetessjuksköterska. 

 

Klinisk implikation 

De resultat som framkommit kan vara till hjälp i samband med framtida planering inom 

kliniken. Många personer uppgav att de önskade att diabetesläkarna kunde intressera sig mer 

för även psykologiska och existentiella problem. Vidare önskade de intervjuade patienterna 

att de kunde få en kontinuerlig läkarkontakt.  Dessa resultat borde beaktas då personer med 

kronisk sjukdom sannolikt då skulle klara sin egenvård på ett bättre sätt. Det framkom också 

att flera personer saknade den diabetesutbildning som de tidigare kunna delta i. Ett förslag är 

att åter anordna specifik utbildning till patienterna som regelbundet besöker kliniken.   

 

Förslag till framtida forskning 

En stor brist i diabetesvården som framkom i resultatet var bristen på kontinuitet.  Som en 

följd av dessa resultat skulle en studie kunna genomföras, då forskarna undersökte på vilket 

sätt samtal med hjälp av videosamtal skulle kunna underlätta och förbättra kommunikationen.  

Då det händer mycket inom diabetesvården, speciellt för personer med typ 1 diabetes, kan 

studien vara av stor betydelse för framtida utveckling inom diabetesvården. Genom att ha ett 

historiskt perspektiv på patienternas upplevelser kan resultaten användas som en grund för att 

förbättra framtida stöd och behandling av diabetes. Intresset i denna studie var att beskriva 

erfarenheter och upplevelser hos personer med typ 1 diabetes vid Akademiska sjukhuset i 

Uppsala och vissa resultat kan överföras till andra sjukhus då utbildningen i landat varit 

likartad. 

 



	 31	

 

REFERENSER 

Ajanki, T. (1999). Historien om Diabetes och insulinets upptäckt. Lund: Historiska Media. 
 
Ahola, A. J., & Groop, P-H. (2013). Barriers to self-management of diabetes. Diabetic 
Medicine. 30(4), 413-420. doi:10.1111/dme.12105. 
 
Alvarsson, M., Brismar, K., Viklund, G., Wolk, A., Örtqvist, E. & Östenson, C-G. (2013). 
Diabetes. (3 uppl.). Karolinska Institutet: University press. 
 
Backman, J. (2016). Rapporter och uppsatser. (3 uppl.) Lund: Studentlitteratur.  
 
Beck, W-B., Riddlesworth, T., Reudy, K., Ahmann, A., Bergenstal, B., Haller, S., Kollman, 
C., Kruger, D., McGill, J-B., Polonsky, W., Toschi, E., Wolpert, H., Price, D., (2017). Effect 
of Continuous Glucose Monitoring on Glycemic Control in Adults With Type 1 Diabetes  
Using Insulin Injections- The DIAMOND Randomized Clinical Trial. JAMA. 317(4), 371-
378. doi: 10.1001/jama.2016.19975. 
 
Berne, C. & Sörman, E. (2010). Egenvård. I C-D. Agardh.  & C. Berne (Red.). Diabetes.  
(ss. 209 - 220). Stockholm: Liber AB. 
 
Bjerkeheim., R., Brismar., K., & Efendic., S. (2006, february). Kerstin Sparre stort livsverk 
inom diabetesvården. Dagens Nyheter.  
Hämtad 14 september, 2017, från http://www.dn.se/arkiv/familj/kerstin-sparre-stort-livsverk-
inom-diabetesvarden/ 
 
CODEX (2017) regler och riktlinjer försoning: Informerat samtycke.  
Hämtad 15 december, 2017, från http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml 
 
Coleen., P & Kumar., R-N., (2007). Application of Orem`s self-care deficit theory and 
standardized nursing languages in a case study of a woman with diabetes. Int. Journal of 
Nursing Knowledge. 18(3):103-110.https://doi.org/10.1111/j.1744-618X.2007.00058.x 
Hämtad 9 february, 2018, från https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17714238 
 
Dammen Mosand, R., & Stubberud, D-G. (2011). Omvårdnad vid diabetes mellitus. I H. 
Almås., D-G. Stubberud., & R. Grönseth (Red.), Klinisk omvårdnad 1. (ss. 499 - 528). 
Stockholm: Liber AB. 
 
Dahlquist, G. (2010). Epidemiology och riskfaktorer vid typ 1-diabetes. I C-D. Agardh & C. 
Berne (Red.) Diabetes. (ss 75 - 93) Stockholm: Liber. 
 
Etikprövningsnämnderna (2013). Personuppgifter i forskningen: Vilka regler gäller? Hämtad 
15 december, 2017, från https://www.epn.se/media/1102/personuppgifter_i_forskningen.pdf 
 
Forbes, J-M., & Cooper. M-E. (2013). Mechanisms of dabetes complications. Physiol Rev. 
93(1) 137-138.  doi:10.1152/physrev.00045.2011. 
 
Forlani, G., Nuccitelli, C., Caselli, C., Moscatiello, S., Mazzotti, A., Centis, E., & Marchesini, 



	 32	

G. (2011). A psychological support program for individuals with Type 1 diabetes. Acta 
Diabeto. 50(2). 209 - 216. doi:10.1007/s00592-011-0269-x 
 
Funnell, M-M., Anderson, M-R., (2004). Empowerment and self-Management of Diabetes. 
Clinical Diabetes: 22(3). 123 – 127 
 
Graneheim, U-H & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 
concept, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2),  
105-112. doi: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 
 
Gubitosi-Klug, R. (2016) Intensive Diabetes Treatment and Cardiovascular Outcomes in Type 
1 Diabetes: The DCCT /EDIC Study 30 Year Follow-up. Diabetes Care, 39(5), 686-693. 
doi:10.2337/dc15-1990 
 
Henricson, M. (2012). Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom 
omvårdnad. Lund: Studentlitteratur. 
 
International Diabetes Federation. (2015). IDF Diabetes Atlas: seventh edition 2015. Bryssel: 
International Diabetes Federation. Hämtad 22 mars, 2017 från  
http://www.idf.org/about-diabetes/facts-figures?language=en 
 
Kirkevold, M. (2000). Omvårdnadsteorier: Analys och utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 
 
Koltveit, B.C., Hope, G., Zoffman, M., &Gjengedal, E. (2014). Experience of Nurses as They 
Introduce the Guided Self-Determination (GSD) CCounselling Approach. Nordic Journal of 
Nursing Research. 112(34), 22 - 26. Doi:10.1177/010740831403400205 
 
Kvale S. (2012). Den Kvalitativa forskningsintervjun. I M. Granskär & B. Högglund-Nielsen 
(red.) (2012). Tillämpad kvalitativ forskning inom hälso-och sjukvård. (2.uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Landin-Olsson, M. (2016). Diabetes Mellitus. I S. Sjöberg & C. Mattsson (Red.), Klinisk 
endokrinologi (ss. 9 - 52). Stockholm: Studentlitteratur. 
 
Lilja, M., Jansson, S., Alvarsson, M., Aldrimer, M., Nordin, G., Attvall, S., (2013). HbA1c 
blir kompletterande metod för diagnostik av diabetes. Läkartidningen 20 (110) 2- 4. 
 
Lindholm, E. (2010). Definition, diagnostik och klassificering. I C-D. Agardh & C. Berne 
(Red.) Diabetes (ss 17 – 29) Stockholm: Liber. 
 
Lundman, B., & Hällgren-Graneheim, (2016). Kvalitative innehållsanalys. I M, Granskär.& 
B, Höglund-Nielsen (red). Tillämpad qualitative forskning inom hälso-och sjukvård. (ss 187-
201).  Lund: Studentlitteratur 
 
Phillips, A. (2017). Supporting patients with type 1 diabetes. Practice Nursing, 28(1), 1-7. 
doi:10.12968/pnur.2017.28.1.28. 
 
Polit, D. F., § Beck, C. T. (2016). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for 
Nursing Practice (8th ed.). Philadelphia: Lippincott Williams § Wilkins. 
 



	 33	

Rankin, D., Elliott, J., Heller, S., Amiel, S., Rogers, H., DeZoysa, N. & Lawton, J. (2014), 
Experiences of hypoglycemia unawareness amongst people with type 1 diabetes: A quality 
investigation. Chronic Illness. 10(3), 180-191. doi: 10.1177/1742395313513911 
 
Ruston, A., Smith, A. & Fernando, B. (2013). Diabetes in the workplace-diabetic`s 
perceptions and experiences of managing their disease at work: a qualitative study. BMC 
Public Health. 13(336 ). 1 – 10. doi: 10.1186/1471-2458-13-386 
 
SBU (2009). Patientutbildning vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm. 
Statens beredning för medicinska utvärdering. SBU-rapport 195. ISBN 978-9185413-30-0 
 
Shrivastava, S-R., Shrivastava P-S., & Ramasamy, J. (2013). The Role of self-care in 
management of diabetes mellitus. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 12(14)1 – 5. 
doi: 10. 1186/2251-6581-12-14 
 
Smide, B., Ekman, L., & Wikblad, K. (2002). Diabetes self-care and educational needs in 
Tanzanian and Swedish diabetic patients: a cross-culture study. Tropical Doctor, 32(4), 212-
216. 
 
Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för diabetesvård-Stöd för styrning och ledning. 
Falun: Edita Bobergs AB. 
 
Strandberg, R-B., Graue, M., Wentzel-Larsen, T., Peyrot, M., Wahl, A-K., & Boknr, B. 
(2016). The relationships among fear of hypoglycaemia, diabetes-related quality of life and 
psychological well-being in Norwegian adults with Type 1 diabetes. Diabetes Research and 
clinical practice, 124(2017), 11-19. doi:10.1016/j.diabres.2016.12.018. 
 
Svebo-Engström, M., Leksell, J., Johansson, U-B., & Gudbjörnsdottir, S. (2016). What is 
important for you? A qualitative interview study of living with diabetes and experiences of 
diabetes care to establish a basis for a tailored Patient-Reported Outcome Measure for the 
Swedish National Diabetes Register. BMJ 6(e010249). doi:10.1136/bmjopen-2015-010249 
 
Sörman, E. (2012). Diabetessjuksköterskan. I Wikblad, K (Red.), Omvårdnad vid diabetes. 
(59 - 66). Lund: Studentlitteratur. 
 
Wikblad, K. (2012). Egenvårdsutbildning. I K. Wikblad (Red). Omvårdnad vid diabetes. (ss 
129 – 139). Lund: Studentlitteratur AB. 
 
World Medical Association. (2015). WMA declaration of Helsinki: Ethical Principles for 
Medical Research Involving Human Subjects. Hämtad 22 mars, 2017, från World Medical 
Association, https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-
principles-for-medical-research-involving-human-subjects/ 
 
You, W-P., & Henneberg, M. (2016). Type 1 diabetes prevalence increasing globally and 
regionally: The role of natural selection and life expectancy at birth. BMJ Open Diabetes 
Research and Care, 4(e000161), 1-7. doi: 10.1136/bmjdrc-2015-000161 
 
 

 



	 34	

 

 

BILAGA 1 

 

Frågeguide 

Persondata 

Namn: 

Blodsocker/ HbA1c: 

Ålder: 

Kön: 

Frågor som bygger på att få svar på syftet. 

 

1. Berätta om hur du sköter/hanterar din egenvård 

2. Vad är egenvård vid diabetes för dig 

3. Berätta hur du tänkte och agerade när du fick besked om att du hade typ-1 diabetes? 

4. Berätta om utvecklingen/förändringen som du tycker har skett inom diabetesvården? 

5. Berätta om de positiva och negativa upplevelserna du varit med om 

6. Hur upplever du egenvårdsutbildningen från diabetessjuksköterskor 

7. Berätta om hur du deltar i din behandling och egenvård 

8. Vad skulle du vilja ändra på i din egenvård 

9. Berätta om dina erfarenheter av personalens bemötande och kunskaper 

10. Berätta om utvecklingen av insulinbehandlingen 

11.  Berätta om hur du upplever tekniken i din egenvård 

12. Vilka specifika händelser sedan diabetesdebut (när du fick besked att du hade 

diabetes) anser du varit avgörande för din egenvård? 

13. Vilka hjälpmedel anser du har varit viktigast att använda under den tid du haft 

diabetes? 

14. Vilka för och nackdelar kan du beskriva med din egenvårdsutveckling?  
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BILAGA 2  

 

Skriftlig information till verksamhetschefen. 

 

 Upplevelse av egenvård ur ett historiskt perspektiv - en intervjustudie med 

personer som har diabetes typ 1 vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. 
 

Jag heter Eunice Fenteng och går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

diabetesvård vid Uppsala Universitet.  Examensarbete som omfattar 15 poäng ingår i min 

utbildning och min önskan är att få genomföra det med ert stöd. 

Syftet med mitt arbete är att beskriva och undersöka erfarenheter och upplevelser över tid av 

egenvården hos personer med typ 1-diabetes vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Deltagarna 

ska ha haft diabetes i minst  

Min önskan är att Diabetessjuksköterskan Violeta Armijo del Valle hjälper till att hitta 6–8 

patienter som kan delta i studien.  

Det är tänkt att en pilotstudie ska genomföras för att testa frågeguiden som kommer att 

användas. 

 

Det är tänkt att intervjua 6–8 personer med typ 1-diabetes som är inskrivna hos er. Intervjun 

kommer att spelas in med diktafon och beräknas ta mellan 20 och 30 minuter. All data 

kommer att vara sekretessbehandlad. Personernas deltagande är frivilligt och de kan när som 

helst avbryta sitt deltagande. All information efter dataanalysen kommer att raderas.  

Efter godkännande från din sida, kommer jag att kontakta Diabetessjuksköterskan Violeta 

Armijo del Valle via telefon för vidare planering. 

Tack på förhand 

 

Med Vänliga hälsningar 

Eunice Fenteng 
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BILAGA 3     

                            

Till patienterna via diabetessköterskan 

 

Förfrågan om deltagande i studien: ” Upplevelse av egenvård ur ett historiskt 

perspektiv - en intervjustudie med personer som har diabetes typ vid Akademiska 

Sjukhuset i Uppsala ” 
Egenvård utgör en stor del i diabetesbehandlingen och är en mycket viktig del i egenvård för 

diabetespatienter är blodsockermätningar som patienten själv utför, som sedan utgör 

beslutsunderlaget för behandlingen  

Syftet med mitt arbete är att beskriva och undersöka erfarenheter och upplevelser över tid av 

egenvården hos personer med typ 1-diabetes vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala.  

 

Jag heter Eunice Fenteng och går specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning 

diabetesvård vid Uppsala Universitet.  Examensarbete som omfattar 15 poäng ingår i min 

utbildning och min önskan är att få genomföra det med ert stöd. 

Det är tänkt att intervjua 6–8 personer med diabetes typ 1 som vårdas på 

diabetesmottagningen på Akademiska Sjukhuset. Intervjun kommer att spelas in med diktafon 

och beräknas ta mellan 20 och 30 minuter. All data kommer att vara sekretessbehandlad. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. All information efter 

dataanalysen kommer att raderas efter examinationen. 

 

Jag kommer att höra av mig om några dagar till din diabetessköterska angående intresset samt 

vidare planering för intervjun. 

 

Tacksam för din medverkan 

Med vänliga hälsningar 

Eunice Fenteng 
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BILAGA 4 

 

Samtyckesformulär för deltagande i interject gällande erfarenhet och upplevelse av 

diabetesvård över tid vid Diabetes och endokrinmottagning, Akademiska sjukhuset, Uppsla 

 

Jag vill delta i studien och jag har rätt att utan närmare motivering avbryta mitt deltagande i 

aktuell studie. 

 

Jag meddelar mitt telefonnummer där jag kan nås. 

 

Undersökningsperson (ditt namn) 

 

 

Ort och datum: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Namnteckning: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Telefonnummer: ---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Studiepersonal: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Ort och datum: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Namnteckning: ----------------------------------------------------------------------------------------- 


