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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Prediabetes orsakas av relativ insulinbrist och insulinresistens i kroppens vävnad 

vilket leder till onormala blodglukosnivåer. Prediabetes kan över tid leda till typ 2 diabetes 

mellitus. För att förebygga insjuknande av typ 2 diabetes och dess komplikationer är det 

viktigt att tidigt upptäcka förhöjda blodglukosvärden och därmed prediabetes. 

Syfte: Att beskriva sjuksköterskors kunskaper och erfarenhet gällande handläggning av och 

möten med patienter med prediabetes.  

Metod: Kvalitativ deskriptiv design med individuella intervjuer. Tre sjuksköterskor, tre 

distriktssköterskor och tre diabetessjuksköterskor intervjuades. 

Resultat: Resultatet kan förstås utifrån sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att 

möta patienter med prediabetes. Ett övergripande tema i analysen var att sjuksköterskorna 

arbetade eller strävade efter att arbeta preventivt. Mötet och det arbete sjuksköterskorna 

utförde kan förstås genom hur sjuksköterskan identifierar personer med prediabetes, vilken 

grad av personligt stöd sjuksköterskan gav patienter med prediabetes samt adekvata 

vårdåtgärder som utfördes vid prediabetes.  

Slutsats: Vårdprogram vid vårdenheter kan göra att patienter med prediabetes i större grad 

identifieras och får rätt vård för sitt tillstånd. Den information sjuksköterskan ger patienten 

om prediabetes kan vara grunden i hur patienten går vidare med förebyggande åtgärder för att 

förbättra sitt tillstånd. Den kunskap sjuksköterskan har om prediabetes och förebyggande 

åtgärder är därför avgörande för patientens senare egenvård. 
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Abstract 
Background: Prediabetes is caused by relative insulin deficiency and insulin resistance in the 

body tissue which leads to abnormal blood glucose levels. Prediabetes can over time lead to 

type 2 diabetes mellitus. To prevent the onset of type 2 diabetes and its complications, it is 

important to identify early elevated blood glucose levels and thereby prediabetes. 

Objective: To describe nurses' knowledge and experience regarding the management of 

patients with prediabetes. 

Methods: Qualitative descriptive design with individual interviews. Three nurses, three 

community health nurses and three diabetes nurses were interviewed. 

Results: The result can be understood from the nurses' experiences of encountering patients 

with prediabetes. An overarching theme in the analysis was that the nurses are working or 

aspiring to work preventively. The meeting and the work nurses perform can be understood 

by the nurse identifying people with prediabetes, the degree of personal support nurses 

provide patients with prediabetes and adequate care actions performed by prediabetes. 

Conclusion: Care programs at healthcare units can help identify patients with prediabetes so 

they can give apropriate care to patients with prediabetes. The nurse giving the patient 

information about prediabetes can be the basis of the patient proceeding with preventive 

measures to improve their condition. The nurse has knowledge of prediabetes and prevention 

is crucial for the patient's subsequent self-care. 

 

Keywords: Prediabetic state, community health nurse, blood glucose, preventive health 

services 
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Förkortningar  
AUDIT Alcohol Use Disorders Identification Test 
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IGT Impaired Glucose Intolerance  

IFG Impaired Fasting Glucose 

OGTT Oralt glukostoleranttest 

preDM Prediabetes mellitus 

SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering 

SSK Sjuksköterska 

T2DM Typ 2 diabetes mellitus 

WHO World Health Organization
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BAKGRUND 

Prediabetes  

Prediabetes (PreDM) orsakas av relativ insulinbrist och insulinresistens i vävnaden vilket 

leder till onormala blodglukosnivåer (Abdul-Ghani, Tripathy & DeFronzo, 2006). PreDM kan 

över tid leda till typ 2 diabetes mellitus (T2DM) (Genuth et al., 2003). För att förebygga 

insjuknande av T2DM och dess komplikationer är en tidig upptäckt av förhöjda 

blodglukosvärden och därmed preDM, av stor vikt (Shehab Eldin, Emara & Shoker, 2008). 

En person som anses ha höga blodglukosnivåer, och därmed preDM kan benämnas antingen 

som nedsatt glukostolerans (IGT) eller förhöjt fasteglukos (IFG) beroende på hur detta visar 

sig. IGT definieras som höga blodglukosnivåer efter födointag medan IFG definieras som 

högt blodglukos vid fasta (Groop, Lyssenko & Renström, 2009).  

 

HbA1c är ett blodprov som mäter medelvärdet på hur blodglukoset har varit under de senaste 

en till tre månaderna. Ett högre HbA1c innebär sämre blodglukoskontroll (Statens beredning 

för medicinsk utvärdering [SBU], 2009). Från och med januari 2014 införs HbA1c som 

komplement i diagnostik av icke symptomgivande T2DM, vilket är i enlighet med World 

Health Organizations (WHO) beslut. Genom att detta införs kommer fler patienter med 

T2DM utan symptom att upptäckas (Lilja, 2013). Tabell 1 ger en översikt av vilka kriterier 

som gäller för att fastställa att en person har preDM och då antingen IGT eller IFG. Två 

blodprov vid två olika tillfällen måste tas och visa förhöjda värden för att fastställa att 

personen har preDM (Paulweber et al., 2010). 

Tabell 1: Översikt över kriterier för nedsatt glukostolerans (IGT) och förhöjt fastesocker 
(IFG)    
      
Kriterier Venöst (mmol/l) Kapillärt (mmol/l) 

IGT 

Fastande 

2 timmar efter oralt 

toleranstest med 75 g glukos 

(OGTT) 

 

<7,0 

7,8–11 

 

<7,0 

8,9–12,2 

IFG   
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Fastande 6,1–6,9 6,1–6,9 

      

Globalt sett är IGT utbrett och det beräknades att 280 miljoner människor hade det år 2011. 

Majoriteten av dessa människor lever i låg- och medelinkomst länder. Till år 2030 beräknas 

antalet människor med IGT öka till 398 miljoner. Majoriteten av personer med IGT är i 

åldrarna 40-59 år och nästan en tredjedel av dem som för närvarande har IGT är i åldrarna 20-

39 år (International Diabetes Federation [IDF], 2012). Förekomsten av IGT och IFG varierar 

beroende på etnicitet (Paulweber et al., 2010) och förekomsten av preDM stiger med ökad 

ålder, speciellt IGT (Dunstan et al., 2002).  

 

PreDM kan leda till T2DM 

T2DM utgör 90 % av alla personer med diabetes runt om i världen (WHO, 2013). PreDM 

kan, om inte åtgärder sätts in, över tid leda till sjukdomstillståndet T2DM. Detta sker stegvis 

och påbörjas ofta flera år innan diagnosen ställs. T2DM kännetecknas av att kroppens 

känslighet för insulin är nedsatt och personen får så kallad insulinresistens. Bukspottkörtelns 

produktion av insulin är normal eller förhöjd men räcker inte till på grund av minskad 

känslighet för insulin i vävnaderna. Glukos kan då inte tas upp av kroppens celler vilket leder 

till ökad halt av glukos i blodet och ute i kroppens vävnader. Detta innebär att nedsatt 

glukostolerans utvecklas vilket är ett förstadium till T2DM. Om utvecklingen fortsätter stiger 

blodglukosvärdet ytterligare och utvecklas till T2DM (Lindholm, 2009).  

 

Symptom på T2DM är att den drabbade personen får stora urinmängder på grund av den 

ökade mängden glukos i blodet vilket kroppen kompenserar med att utsöndra glukos genom 

njurarna, vilket också drar med sig mycket vatten. Detta bidrar till ökad törst och ibland 

viktnedgång på grund av kroppens minskade förmåga att ta upp glukos och istället används 

fett och muskler som bränsle (Lindholm, 2009). 

 

 Med T2DM följer ökad risk för att drabbas av andra komplikationer som i huvudsak består 

av hjärt- och kärlsjukdomar, stroke, njurskador, ögonskador samt försämrad cirkulation i 

benen (Lindholm, 2009, Socialstyrelsen, 2010). 

 

Måttlig viktminskning förbättrar glykemiska kontrollen, minskar risken för hjärt- kärl 

sjukdom samt kan hindra att personer med preDM utvecklar T2DM (American Diabetes 
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Association, 2005). 

Hälsorisker med preDM  

Beräkningar gjorda år 2004 visar att 3,4 miljoner människor avled som konsekvens av IFG 

världen över (WHO, 2013). Med preDM kan även andra sjukdomar uppkomma. Det har 

påvisats i studier att personer med preDM har 50 % ökad risk att drabbas av hjärt- och 

kärlsjukdomar jämfört med personer med normala blodglukosvärden (Rhee & Woo, 2011). 

 

Personer med IGT har sex gånger ökad risk att senare få T2DM, jämfört med personer med 

normalt blodglukosvärde. Personer med IFG ökar risken att få T2DM med fem gånger jämfört 

med personer med normalt blodglukosvärde (Shehab et al., 2008). Om personen har både IGT 

och IFG finns det en kraftigt ökad risk för T2DM, uppemot 12 gånger jämfört med en person 

som har normala blodglukosvärden. Studier visar på att cirka 70 % av personer med preDM 

kommer att utveckla T2DM inom några år (Paulweber et al., 2010). Beräkningar gjorda år 

2011 visar att 4,6 miljoner människor avled till följd av diabetes i hela världen samt att 11 % 

av den totala sjukvårdsbudgeten för vuxna mellan 20 och 79 år var kostnader för diabetesvård 

(WHO & IDF, 2006). 

Prioritering av preDM  

Det finns en nationell modell som ska ligga till grund för hur hälso- och sjukvården ska 

prioritera inom en verksamhet. Syftet med modellen är att förbättra kommunikationen mellan 

bland annat professioner och vårdnivåer. Prioriteringarna ska utgå från tillstånd och åtgärder, 

exempelvis patientgrupper och behandlingar. Därefter anges hur allvarligt tillståndet är, 

vilken effekt åtgärden har och om åtgärden är kostnadseffektiv. Modellen bygger på att 

tillstånden och åtgärderna rangordnas på en skala mellan 1–10, där 1 är högst och 10 lägst. 

Till grund för rangordningen ligger den etiska plattformen som styr alla de prioriteringar som 

görs i hälso- och sjukvård.  Den etiska plattformen utgår från tre grundläggande etiska 

principer: människovärde: alla människor har lika värde, behov och solidaritet: resurser bör i 

första hand fördelas där behoven är störst och kostnadseffektivitet: vården bör eftersträva en 

rimlig relation mellan kostnader och effekt mätt i hälsa och livskvalité. Om tillståndet är 

allvarligt och åtgärden är effektiv och kostnadseffektiv, blir rankingen hög (Broqvist, 

Branting Elgstrand, Carlsson, Eklund & Jakobsson, 2011). 
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Screening av preDM 

I Sverige finns idag inga klara riktlinjer för att identifiera och genomföra screening av 

personer med preDM. Med screening innebär att blodprov tas för att mäta halten glukos och 

fastslå om det är förhöjda värden eller inte, se tabell I (sid 6) för riktvärden. Socialstyrelsen 

förespråkar en riskbaserad screening för vissa patientgrupper samt att sjukvården bör ge dessa 

personer livsstilsbehandling. Denna åtgärd har prioritet 3, vilket är en hög prioritet. Med 

riskbaserad screening menas att personer i högriskgrupper, till exempel kvinnor som haft 

graviditetsdiabetes, personer med ärftlighet för T2DM, överviktiga, hög ålder och personer 

med högt blodtryck eller hjärt-kärlsjukdom, väljs ut och undersöks oftare än andra grupper 

(Socialstyrelsen, 2010). 

 

Paulweber et al. (2010) talar för att screening bör ske antingen av alla personer inom en viss 

grupp, till exempel gravida, eller av personer i en väl definierad högriskgrupp, till exempel 

personer med body mass index (BMI) över 25, hög ålder och högt blodtryck. Detta utifrån två 

strategier; 

• Populationsstrategin, hela eller stora delar av befolkningen behöver påverkas genom 

olika förebyggande åtgärder för att effekt ska uppnås. 

• Högriskstrategin där de svårast sjuka ska få hjälp först. 

 

Screening av preDM bör, enligt Paulweber et al. (2010) utföras på personer med minst ett av 

följande kriterier: ålder över 40 år, BMI över 25, bukomfång mer än 80 cm (kvinnor) och 94 

cm (män), blodtryck över 140/90 mmHg, hypertonibehandlade, HDL- kolesterol under 0.9 

mM, triglycerider över 2.2 mM, behandlad dyslipidemi, kvinnor som haft graviditetsdiabetes 

eller fött ett barn som vägt mer än fyra kilo, personer som behandlats med steroider, har 

ischemisk hjärt-kärlsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, kvinnor med polycystisk 

ovariesyndrom i kombination med ett BMI över 30, personer med allvarliga psykiska 

sjukdomar och långvarig behandling med psykofarmaka och personer med känd IGT eller 

IFG sedan tidigare. 

Yrkeskategorier som träffar patienter med tillståndet preDM 

Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt förhållningssätt och bygga på vetenskap och 

beprövad erfarenhet. Sjuksköterskan ska främja hälsa och förebygga ohälsa, ha förmåga att 

identifiera och förebygga hälsorisker och kunna motivera patienten till förändrade 

livsstilsfaktorer. Sjuksköterskan ska även kunna identifiera och bedöma patientens resurser 
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och förmåga till egenvård, undervisa och stödja patienter och närstående, individuellt eller i 

grupp, i syfte att främja hälsa och att förhindra ohälsa (Socialstyrelsen, 2005). Egenvård vid 

diabetes innebär allt det patienten själv gör för att må bra trots livslång sjukdom (Wikblad, 

2012). Vid diabetes har egenvården en central betydelse och patienten ska få utbildning som 

baseras på evidens. För att följsamhet i behandlingen och förändring av riskfaktorer i 

livsstilen ska ske är patientens motivation en viktig del. En god relation mellan patient och 

sjuksköterska kan skapa förutsättningar för att realistiska mål sätts upp för patientens 

egenvård (Socialstyrelsen, 2010). 

 

Sjuksköterskan ska ge patienten individuellt anpassad information om hälsosituationen och 

möjligheter till behandling och vård (Hälso- och sjukvårdslag, SFS 1982:763). För att 

informationen ska vara individuellt anpassad måste hänsyn tas till vad patienten har för 

kunskaper om sjukdomen sedan tidigare, detta för att sjuksköterskan ska kunna ge 

information på rätt nivå. Hänsyn måste tas till patientens hälsostatus, det vill säga hur dennes 

hälsa ser ut i dagsläget. Hänsyn ska även tas till patientens kulturella historia där patienten 

erbjuds utbildning med stöd av tolk, får skriftlig information översatt till sitt språk samt få 

anpassad utbildning utifrån patientens levnadsvanor. Detta kan gynna autonomin och öka 

patientens delaktighet i vården (Socialstyrelsen, 2010). 

 

En legitimerad sjuksköterska har universitet/högskoleutbildning som idag omfattar 180 

högskolepoäng och leder till en yrkesexamen. Sjuksköterskan har fyra grundläggande 

ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa samt lindra lidande 

(International Council of Nurses, 2005). Sjuksköterskans arbete ska präglas av ett etiskt 

förhållningssätt och bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet samt utföras i enlighet med 

aktuella lagar, förordningar, föreskrifter och andra riktlinjer (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Sjuksköterskeutbildningen är grunden för specialistutbildning till distriktssköterska.  

Utbildningen till distriktssköterska är en högskoleutbildning som omfattar 75 högskolepoäng 

och är på avancerad nivå. Distriktssköterskan ska ha kunskaper i samtalsmetodik och 

kommunikation för att kunna handleda och vara ett stöd till patienter. Distriktssköterskans 

arbetsuppgifter bygger på att främja hälsa, förebygga sjukdom, att återställa hälsa samt att 

minska förekomsten av de vanligaste sjukdomarna (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 

2008).    
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En diabetessjuksköterska är en legitimerad sjuksköterska som läst speciell utbildning i 

diabetesvård, om minst 15 högskolepoäng, vid högskola eller universitet. Framgent kommer 

diabetessjuksköterskeutbildning att klassas som en specialistsjuksköterskeexamen om minst 

60 högskolepoäng. Den diabetesansvariga sjuksköterskan bör kontinuerligt ha avsatt arbetstid 

till att enbart möta personer med diabetes. På varje vårdcentral ska diabetesansvarig läkare 

fortlöpande följa utvecklingen inom diabetesområdet och utgöra ett stöd för 

diabetessjuksköterskan (Nilsson & Larsson, 2009). Diabetessjuksköterskan ska hjälpa 

patienter att ta ansvar för sin sjukdom och information och undervisning ska riktas till 

patienter och närstående för att främja en god livssituation (Svensk förening för 

sjuksköterskor i diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening, 2006). 

Sjuksköterskans arbete med patienter som har preDM 

En studie har visat att egenvårdsutbildning i primärvården ledd av diabetesutbildad 

sjuksköterska leder till bättre kliniska resultat och bättre hälsostatus hos personer som har 

preDM (Foster et al., 2003). Livsstilsförändringar hos personer som har preDM visar sig ha 

bra effekt på att förebygga T2DM (Knowler et al., 2002).  

      

En viktig del i de sjuksköterskors arbete som utbildar patienter i diabetes är att hjälpa 

patienten att identifiera motivation till att förändra sitt beteende, sätta upp mål som kan 

uppnås och sedan vägleda patienten genom de hinder som uppstår (Parkin et al., 2010). 

Sjuksköterskor upplever att de mest förekommande målen patienter har i att fatta beslut om 

sin behandling gäller förändrade kost- och motionsvanor (Zgibor et al., 2007). Utbildning i 

egenvård är en komplicerad vårdåtgärd. Det är viktigt att patienten får undervisning i 

egenvård men patienten behöver även kontinuerligt stöd för att kunna upprätthålla de 

beteendeförändringar som behövs för att de ska behärska tillståndet i vardagen (Funnel, 

2012).  

 

Studier visar att vårdpersonal önskar ha ökade kunskaper om hur de ska motivera patienten 

som har diabetes till livsstilsförändringar och att anpassa rådgivning till den nivån där 

patienten är (Chin et al., 2001; Jansink, Braspenning, Van der Veijden, Elwyn & Grol, 2010). 

Sjuksköterskor upplever att de inte har den kunskap som krävs för att ge god rådgivning till 

patienter med diabetes. Sjuksköterskor upplever även att de inte får den tid som behövs för att 

en effektiv livsstilsrådgivning ska kunna genomföras med patienten (Jansink et al., 2010). 
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Patienters upplevelse av att leva med preDM 

Få studier har belyst hur personer med preDM erfar att leva med tillståndet. En studie har 

visat att personer med preDM kände sig osäkra om sitt tillstånd samt de fysiska 

konsekvenserna. De hade behov av regelbunden och strukturerad vägledning och information 

från vårdpersonal i egenvård och livsstilsförändring (Troughton et al., 2008). Patienter med 

preDM upplevde att de är i gränslandet mellan att utveckla T2DM och att vara frisk. Känslor 

av osäkerhet kring vilka fysiska konsekvenser preDM kunde medföra finns beskrivna av 

patienter med preDM (Andersson, Ekman, Lindblad & Friberg, 2008).  

 

Gruppundervisning 

En rapport från SBU (2009) visar att gruppbaserad patientutbildning för patienter med T2DM 

ledd av sjuksköterskor med ämneskompetens inom diabetes och som har pedagogiska 

färdigheter medför en betydande sänkning av HbA1c för patienterna. Denna sänkning av 

HbA1c-värdet varade i 1-2 år efter att utbildningen avslutats (SBU, 2009).  

 

Studier visar att med hjälp av gruppundervisning kan personer med preDM eller T2DM uppnå 

livsstilsförändringar som hälsosammare kostvanor och ökad fysisk aktivitet (Allen et al., 

2008, Katula et al., 2011, Papineau & Fong, 2011), reducerat energiintag (Allen et al., 2008, 

Katula et al., 2011), viktminskning (Ackermann et al., 2008, Almeida et al., 2010) samt 

minskning av blodglukos (Katula et al., 2011).  

  

Regelbundna gruppmöten, kontinuitet och uppföljning var betydelsefulla när 

livsstilsförändringar skulle genomföras (Katula et al., 2011, Papineau & Fong, 2011, Almeida 

et al., 2010), likaså möjlighet att få ställa frågor, få personlig återkoppling och ha en 

kontaktperson att vända sig till vid behov (Papineau & Fong, 2011). Personer med preDM 

som deltog i grupputbildning minskade mer i vikt (Almeida et al., 2010), (Ackermann et al., 

2008), hade lägre kolesterolvärden (Ackermann et al., 2008) och betydligt större minskning 

av blodglukos (Katula et al., 2011) jämfört med de personer som enbart fick kort individuell 

rådgivning. 

Problemformulering  
Patienter med preDM finns inom många områden i vården. Både grundutbildade och 

specialistutbildade sjuksköterskor träffar på denna patientgrupp i sitt arbete. Att finna dessa 
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patienter är en prioriterad fråga, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid diabetes. Om 

preDM behandlas i tid kan senare utveckling av T2DM undvikas eller förskjutas. En viktig 

grund och förutsättning för att patienter med preDM får adekvat information och behandling 

är troligtvis vilken erfarenhet och kunskap sjuksköterskor besitter. Det är därför av stort värde 

att kartlägga sjuksköterskors handläggning av denna patientgrupp. Genom att intervjua 

sjuksköterskor om hur de arbetar med patienter som har preDM kan information om vilken 

vård dessa patienter får insamlas.  

Syfte 

Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskors, från olika delar i vården, kunskaper och 

erfarenhet gällande handläggning av och möten med patienter med preDM.  

METOD 

Design 

Studien hade en kvalitativ deskriptiv design med individuella intervjuer. En beskrivande 

design är lämplig när syftet är att beskriva upplevelser hos deltagarna (Polit & Beck, 2008)  

Urval  

Urvalsprocessen genomfördes med ett strategiskt urval av informanterna (Polit & Beck, 

2008). Inklusionskriterier var att informanterna arbetade som grundutbildad 

allmänsjuksköterska, diabetessköterska eller distriktssköterska inom slutenvård eller 

primärvård. Önskvärt var även att informanterna skulle rekryteras från flera olika landsting. 

Detta för att få så bred bild av ämnet som möjligt. Faktorer som påverkade urvalet var även 

att informanterna skulle ha spridd ålder och erfarenhet av professionen. (Polit & Beck 2012). 

Undersökningsgruppen bestod efter ett bortfall av nio kvinnliga sjuksköterskor (Tabell 2). 

Bortfallet blev en diabetessköterska från en metabolmottagning på grund av att den tillfrågade 

inte ansåg sig ha tid att bli intervjuad. Sammanlagt arbetade sex personer inom primärvården 

och tre personer inom slutenvården. Nedan följer en överblick av rekryterade informanter: 

 

Från primärvården i Uppsala läns landsting intervjuades: 

• En grundutbildad sjuksköterska, två diabetessköterskor och en distriktssköterska 

Från primärvården i Västmanlands läns landsting intervjuades: 

• En diabetessköterska 

Från primärvården i Dalarnas läns landsting intervjuades: 
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• En distriktssköterska  

Från slutenvården på Akademiska sjukhuset, Uppsala läns lansting intervjuades: 

• Tre grundutbildade sjuksköterskor 

Tabell 2: Redovisning över informanternas utbildning, ålder och antal år i yrket 

 

Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen utfördes med semistrukturerade intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009). Vid 

studier av människors upplevelser och erfarenheter är ord ofta det bästa sättet att beskriva 

detta. Därför ansågs intervju som datainsamlingsmetod passande till denna studie (Willman, 

Stoltz, Bahtsevani, 2006). 

 

Data samlades in genom semistrukturerad intervju där en frågeguide med frågor styrde 

samtalet med frågor där sjuksköterskorna fick svara muntligt med egna ord. Frågeformuläret 

började med tio neutrala bakgrundsfrågor som ålder, kön, utbildning och antal år i yrket samt 

hur länge de har arbetat i sin profession. Därefter följde frågor som berörde deras kunskaper 

och erfarenheter om preDM.  Under intervjun försökte intervjuaren att på ett medvetet plan 

Nr Utbildning Utbildning i diabetes Ålder År i yrket 

1  Sjuksköterska, studerar till 

distriktssköterska 

15 hp 34 3 

2  Distriktssköterska 

 

Ingen 29 2 

3  Distriktssköterska, 

diabetessköterska 

15 hp 53 28 (23 år ssk, 5 år dsk) 

4  Diabetessköterska 15 hp 37 16 (5 år ssk, 11 år 

diabetes-ssk) 

5  Distriktssköterska, 

diabetessköterska 

22,5 hp  48 6 månader diabetes-ssk 

6  Distriktssköterska, 

diabetessköterska 

30 hp  52 10 år ssk, 1,5 år diabetes 

ssk  

7 Sjuksköterska, läser till 

distriktssköterska 

Ingen 36 Ssk 13 år 

8 Sjuksköterska, läser till 

distriktssköterska 

Ingen 25 Ssk 2 år 

9 Sjuksköterska, IVA-sköterska Ingen 60 Ssk 39 år 
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hålla tidigare kunskap och förförståelse blockerad för att inte påverka informanternas 

berättelser. En intervjuguide (Bilaga 2) arbetades fram och testades vid en första provintervju. 

Provintervjun inkluderades i studien. Sedan ställdes de övergripande frågorna som hade 

arbetats fram i linje med studiens syfte. Olika många frågor ställdes beroende på vilken 

profession informanten arbetade inom. Detta på grund av att vissa frågor inte var relevanta att 

ställa till de som inte arbetade direkt med diabetespatienter, samt att vissa frågor skiljde sig 

mellan de som intervjuades i slutenvården och primärvården. Turordningen på frågorna kunde 

variera mellan intervjuerna beroende på hur deltagarna svarade (Bilaga 2).  

 

För att genomföra en bra intervju är förutsättningarna att de genomförs i avskildhet utan 

störande element (Polit & Beck 2012). Tre av intervjuerna genomfördes i neutrala rum på 

BMC, Uppsala universitet. Två av intervjuerna genomfördes via telefon, tre av intervjuerna 

genomfördes på informantens arbetsplats och en intervju genomfördes i informantens bostad. 

Det var informanterna som fick bestämma var de ville att intervjun skulle äga rum. När det 

gäller telefonintervjuerna bestämdes det i samråd med de båda informanterna att 

telefonintervju passade dem bäst beroende geografiskt avstånd.  

Tillvägagångssätt 

Kontakt togs per telefon med verksamhetscheferna på de berörda arbetsplatserna där de som 

intervjuades på arbetstid arbetade. Verksamhetscheferna informerades muntligt om studiens 

syfte och frågan om tillstånd att utföra studien ställdes. När godkännande getts från 

verksamhetscheferna togs muntlig kontakt med fem av de intervjuade sjuksköterskorna och 

resterande fyra informanterna kontaktades via telefon. Informationsbrev om studien lämnades 

i handen till fem av informanterna vid intervjutillfället och skickades per post till fyra av de 

intervjuade. De informanter som valde att delta i studien fick möjlighet att fråga om 

eventuella funderingar kring intervjun. I informationsbrevet (se Bilaga 1) informerades om 

studiens syfte, att deltagandet var frivilligt och att deltagandet när som helst kunde avbrytas, 

samt att allt material blev behandlat konfidentiellt. Intervjuerna analyserades och 

sammanställdes i resultatet.  

 

Intervjun som skedde i Dalarnas läns landsting krävde att endast vårdcentralens 

verksamhetschef tillfrågas, vilket skedde muntligt. Detsamma gällde för intervjuerna som 

ägde rum vid vårdcentral i Västmanlands läns landsting och i Uppsala läns landsting då 

vårdcentralerna drivs i privat regi, vilka utvalda vårdcentraler gör. För att genomföra studien 
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inom slutenvården fanns inget behov av godkännande av verksamhetschef då intervjuerna 

ägde rum på informanternas fritid. 

 

Intervjuerna utfördes enskilt med informanterna och en intervjuare. Längden på intervjuerna 

varade från 12 minuter till 30 minuter. Två av intervjuerna ägde rum via telefon. Innan 

intervjun tillfrågades informanterna om de kände sig bekväma med att bli intervjuade via 

telefon vilket det gjorde för båda informanterna. Orsaken till telefonintervju var långt 

geografiskt avstånd. Under intervjun styrdes samtalet utifrån en utarbetad frågeguide (Bilaga 

2). Intervjuerna spelades in på diktafon, för att transkriptionen skulle bli korrekt. Detta för att 

informationen skulle sparas samt för att förhindra eventuella feltolkningar vid ett senare skede 

vid tolkning av resultatet (Kvale & Brinkmann 2009). Det fanns även utrymme för deltagaren 

att lägga till egna reflektioner kring arbetet med preDM i slutet av intervjun. Intervjuerna 

genomfördes under juni och juli 2013 och analysarbetet påbörjades i augusti 2013. Studien 

var färdigställd i oktober 2013. 

Forskningsetiskt övervägande  

Enligt lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) skall 

forskningspersonen delges om vad studien innebär för dennes del, att den är frivillig att delta 

i, informeras om studiens syfte och samtycka till forskningen. Samtycket skall dokumenteras 

och gäller bara om deltagaren fått all information om studien och enligt ovan.  

Forskningspersonen kan när som helst under studien avbryta sitt deltagande (Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor, SFS 2003:460). Denna studie inkluderade 

personer över 18 år. Informanterna inbjöds till studien genom autonomiprincipen. 

Informanterna fick skriftlig information avseende studiens syfte samt att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Deltagarna fick ge sitt 

samtycke att delta i studien (se bilaga 1). Transkriberingen avidentifierades för att säkerställa 

konfidentialiteten för informanterna och kommer inte att kunna spåras enligt 

integritetsprincipen. Materialet förvarades oåtkomligt för obehöriga och användes endast för 

den aktuella studiens forskningssyfte. Inga värderingar lades på informanternas svar. Det var 

inte nödvändigt att söka tillstånd hos lokala forskningsetiska rådet vid Uppsala universitet då 

det var personal som tillfrågades och frågorna inte ansågs vara av känslig natur.  

Dataanalys  

Materialet bearbetades genom kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och 

Lundman (2004). Metoden användes för att upptäcka olika mönster, kategorier eller teman i 



	  

	   17	  

en text, samt för att identifiera och dra slutledningar. De nio intervjuerna som ingår i studien 

transkriberades. Transkriberingarna lästes igenom grundligt upprepade gånger för att skapa en 

helhet av innehållet. Därefter utfördes en mer noggrann och fördjupad läsning. Relevanta 

meningar och fraser valdes ut och analyserades utifrån studiens syfte. Det transkriberade 

materialet delades sedan in i meningsbärande enheter. Dessa meningsenheter var ord, 

uttalanden och meningar som svarade mot studiens syfte. Därefter kondenserades 

meningsenheterna i syfte att korta ner texten men ändå behålla kärnan i innehållet. Ur de 

kondenserade meningsbärande enheterna skapades koder, vilket är ord eller fraser som 

beskriver meningsenhetens innehåll. Genom att sedan titta efter kodernas likheter kunde 

koderna grupperas i underkategorier som visar de centrala budskapen i intervjuerna. Dessa 

underkategorier består av det uppenbara innehållet i texten. Därefter gjordes en jämförelse av 

resultatet där underkategorier samlades under kategorier som skulle representera innehållet. 

Utifrån underkategorierna identifierades tre kategorier som genom sina likheter återgav det 

centrala som framkommit i studien. Vid analysprocessen är det nödvändigt att hela tiden gå 

fram och tillbaka i textens analyssteg för att tolka en korrekt upplevelse till huvudkategori 

eller tema (Graneheim & Lundman 2004). Utifrån kategoriernas innehåll delades dessa in i ett 

centralt tema som representerar resultatets huvudinnehåll. En förklaring av hur 

analysprocessen har gått till visas nedan i Tabell 3. Exemplen är hämtade från analysen av 

texten.  

Tabell 3: Utdrag ur analysprocessen 
 

  

Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsbärande 
enhet 

Kod Underkategori Kategori Tema 

jag tror inte 
sjuksköterskorna här 
kollar blodsockret 
utan det brukar vara 
vid läkarbesök 

Sjuksköterskorna 
tar inte blodsocker, 
utan det sker vid 
läkarbesök 

Sjuksköterskorna 
screenar inte med 
blodglukos. Det 
sker vid läkarbesök 

Sjuksköterskans 
identifiering av 
symtom relaterat 
till preDM 
 

Identifiering 
av preDM 

Preventivt 
arbete 

Jag tar dom ju till 
mig på besök för 
motionsrådgivning 
och erbjuder  att 
remittera dem till 
dietisten. 

Prediabetiker får 
besök till 
diabetessköterska 
för kost och 
motionsrådgivning. 
Remiss till dietist 
erbjuds 

Vård av 
prediabetiker 

Omvårdnad Grad av 
personligt 
stöd till 
patienter 
med preDM  

Preventivt 
arbete 

Det behöver inte 
vara så allvarligt. 
Det är bra om de får 
lite råd och hjälp då 
de kan få diabetes 
sen. 

PreDM behöver inte 
vara så allvarligt. 
Råd och hjälp kan 
patienterna dock få 
då diabetes kan 
utvecklas. 

PreDM är inte 
allvarligt. Råd till 
patienterna då de 
kan få diabetes sen. 

Personalens 
kunskap och 
åsikter om 
preDM 

Adekvata 
vårdåtgärder 
vid preDM 

Preventivt 
arbete 
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RESULTAT 
I studiens resultat redovisas sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta patienter 

med preDM. Resultatet redovisas med studiens tema; preventivt arbete genom kategorierna; 

identifiering av preDM, grad av personligt stöd till patienter med preDM samt adekvata 

vårdåtgärder vid preDM. Till dessa tillkommer tillhörande underkategorier. För en överblick 

av underkategorier, kategorier samt tema se tabell 4. Citat används i texten för att markera den 

empiriska riktigheten. Tecknet // markerar att text har uteslutits som inte är relevant för 

sammanhanget. Detta tillvägagångssätt har enbart ökat tydligheten i underkategorierna. 

Tabell 4: Översikt av underkategorier, kategorier och tema 
Underkategori Kategori Tema 
Sjuksköterskans identifiering av symtom 
relaterat till preDM. 
Sjuksköterskan använder enbart 
fasteglukos som diagnosmetod 

Identifiering av 
preDM 

Omvårdnad 
Dietistkontakt 
Information om preDM 
Remiss 
Uppföljning 
Reaktion av att få besked om preDM 

Grad av personligt 
stöd till patienter 
med preDM 

Aspekter av betydelse för 
implementering av vårdåtgärder vid 
preDM 
Personalens kunskap och åsikter om 
preDM 
Medvetenheten om preDMs 
allvarlighetsgrad 

Adekvata 
vårdåtgärder vid 
preDM 

Preventivt arbete  

 

 

PREVENTIVT ARBETE 

Resultatet kan förstås utifrån sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta 

patienter med preDM. Ett övergripande tema i analysen är att sjuksköterskorna arbetar eller 

strävar efter att arbeta preventivt.  

Identifiering av preDM 

Kategorin Identifiering av preDM med underkategorierna Sjuksköterskans identifiering av 

symtom relaterat till preDM och Sjuksköterskan använder enbart fasteglukos som 

diagnosmetod, beskriver identifieringen av patienter som har eller misstänks ha predDM. 
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Sjuksköterskans identifiering av symtom relaterat till preDM. 

Utifrån patientens berättelse och medicinska status misstänkte allmänsjuksköterskor, 

diabetessköterskor samt distriktssköterskor preDM, när patienten beskrev sämre 

levnadsvanor, hade en övervikt, en viss kroppsform samt högt blodtryck. Utifrån denna 

samlade bild togs ett fasteglukosprov på patienten. Vissa distriktssköterskor bokade istället ett 

besök till läkaren direkt för att denne skulle kunna ordinera större provtagningspaket, medan 

vissa remitterade patienten till enhetens diabetessköterska. Vilket av dessa alternativ det blev 

berodde på vårdcentralens rutiner.  

 

Distriktssköterskorna hade ofta patienter som kom för både planerade och oplanerade 

blodtryckskontroller. Två distriktssköterskor beskrev att det ingick i deras framtagna 

vårdprogram på vårdcentralen, att vid högt blodtryck även kontrollera blodglukos vid ett 

tillfälle då patienten kom för dessa kontroller. Detta för att preDM misstänktes vid högt 

blodtryck. En distriktssköterska beskrev att hon vid flera tillfällen upptäckt patienter med 

preDM på detta sätt:  

”Jag har haft tre patienter som jag har upptäckt i år. De kom för 

blodtryckskontroll. De hade högt blodtryck och då fick de komma  

tillbaka igen, då fastande och då tog jag fasteblodsocker. Och  

då var det förhöjt” 

 

En diabetessjuksköterska beskrev att på vårdcentralen hon arbetade vid fanns ett speciellt 

framtaget hälsopaket där friska patienter kunde kontrollera sitt blodglukos, blodfetter och så 

vidare. Detta var dock inte subventionerat utan fick bekostas av patienten. Hon menade att det 

är ett sätt att upptäcka patienter med preDM. 

 

En distriktssköterska beskrev varför hon tyckte det var viktigt att screena och hitta patienter 

med preDM:  

”Kan man ta tag i det här, hitta de här patienterna och hjälpa de 

 till en livsstilsförändring, med förbättrade värden. Man kan inte säga  

att de inte blir diabetiker, men de hamnar på en bättre nivå”  

 

En diabetessköterska tyckte att det var sjuksköterskor i primärvården som träffade ett stort 

antal patienter, på till exempel drop-in mottagningar hade ansvar att misstänka och upptäcka 

patienter med preDM. 
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Sjuksköterskan använder enbart fasteglukos som diagnosmetod 
En diabetessköterska berättade att hon ofta associerade till preDM då hon upptäckte att en 

patient hade förhöjt fasteglukosvärde. Dock påpekade hon att ” De här som inte har förhjöda 

fastevärden de är ju svåra att hitta.” och menade de patienter med postprandiell preDM.  

 

En distriktssköterska beskrev att om hon fick ett värde över normalvärde för fasteglukos 

kunde hon först misstänka att det inte var taget i fastande tillstånd och att hon då tog om 

provet en gång till när patienten var fastande. Var värdet fortfarande då förhöjt misstänkte hon 

att patienten hade preDM.  

 

Vid vilket värde som informanterna reagerade på som ett förhöjt glukosvärde skiljde sig åt. 

En distriktssköterska uttryckte: ”Ja men om jag ser att patienten har ett blodsocker som är 

onormalt eller som ligger upp mot 10 mmol/l, då reagerar jag ju. 8-9 mmol/l, det gör jag”. 

En sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning berättade att hon reagerade på om blodglukoset 

var förhöjt om det var över 10 mmol/l. 

 

En sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning berättade att de hade rutiner kring att ta 

blodglukos på patienterna innan de skulle på operation. Var det förhöjt antogs oftast att 

patienten inte var fastande inför provtagningen. Det var sällan att ett blodglukosprov togs 

även efter operation på patienter som inte hade känd diabetes. Sjuksköterskan berättade att 

hon önskade att den rutinen fanns för alla patienter, då hon var medveten om preDM. En 

annan sjuksköterska berättade att om det första glukosblodprovet inför operation var förhöjt 

inom ramen för preDM togs det inte om efter operation. Hon berättade även att 

blodglukosvärden som var riktigt förhöjda tittade de på, men behandlade eller följde inte upp 

mindre avvikelser. Sjuksköterskan förklarade detta genom: ”Är det riktigt avvikande så tittar 

man ju på det (blodglukoset). Men är det bara lite, några enstaka enheter över normalt så 

bryr man sig helt enkelt inte. För man har inte tid att bry sig”.  

 

En sjuksköterska på en slutenvårdsavdelning berättade att det förekom att hon upptäckte 

patienter med förhöjt fasteglukos:  

Jag har ingen procenttal sådär men det känns som att det är, det är  

lite då och då i alla fall. Det är, jag kan inte säga om det är varje  

vecka eller varje månad men det är ju hela tiden i alla fall som  

man upptäcker dem, det är det” 
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Grad av personligt stöd till patienter med preDM 

Kategorin Grad av personligt stöd till patienter med preDM beskriver vilken vård patienter 

med preDM fick samt det arbete sjuksköterskorna utförde. Detta beskrivs med 

underkategorierna Omvårdnad, Dietistkontakt, Information om preDM, Remiss, Uppföljning 

samt Reaktion av att få besked om preDM.  

Omvårdnad 
Hur omvårdnaden såg ut för patienter som konstaterades ha preDM varierade. Vissa 

vårdcentraler erbjöd kontroll av blodglukos och andra prover en gång om året så länge 

patienternas värden var förhöjda. Andra vårdcentraler hade inget planerat program för dessa 

patienter om de inte har andra besvär.  

 

De vårdcentraler som erbjöd dessa patienter omvårdnad för detta tillstånd lät dessa antingen 

besöka distriktssköterska eller diabetessköterska. Vilken av dessa det blev varierar beroende 

på hur rutinen på vårdcentralen såg ut. I primärvården var det oftast flera besök med 

rådgivning angående kost, motion och livsstilsförändring som erbjöds.  

 

” // Nu på vårkanten här så har jag haft ett några stycken där jag  

har pratat kost och motion och så ska dom då lägga i en liten högre  

växel under sommaren och så tänker jag följa upp dem i höst. Så har  

vi bestämt några stycken och jag” 

 

Ett antal distriktssköterskor samt diabetessköterskor berättade att de hade vårdprogram för 

preDM vid vårdcentralen de arbetade vid, vilka var framarbetade på vårdcentralerna. I detta 

vårdprogram togs punkter upp som rekommenderas att samtala om vid varje träff. En sådan 

punkt var att diskutera kring patientens konsumtion av alkohol. Genom ett så kallat AUDIT-

formulär (Alcohol Use Disorders Identification Test) fick patienten fylla i senaste tidens 

konsumtion av alkohol. Sedan diskuteras resultatet av detta med patienten och vad det innebar 

för dennes hälsa. Vid ett uppföljande möte gjorde en ny AUDIT för att mäta om patienten 

genomför en förändring kring sin alkoholkonsumtion. En distriktssköterska beskrev: ” Sen 

gör vi en AUDIT på alla. Tittar på deras alkoholkonsumtion. Och så pratar vi om hur det 

inverkar på vikt och hälsa”. Detta vårdprogram innebar en period med tätare träffar som 

sedan glesades ut efter ett halvår. Patienterna kallades till en uppföljning inom ett år.  
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Flera informanter talade för att livsstilsförändring var ett medel som patienten måste ta till för 

att förbättra sina provresultat och därmed sin hälsa. En distriktssköterska berättade att hon 

ofta talade med patienterna om detta och erbjöd dem stöd för att kunna genomföra en 

förändring:  

”Om de är intresserade av att göra en livsstilsförändring och antingen 

 göra det på egen hand eller ha back up och komma tillbaka en gång, 

 det bestämmer de själva. Jag brukar säga att jag finns som back up om  

de vill det”.  

 

Omvårdnaden av patienter med preDM som vårdades inom slutenvården såg varierande ut. 

En sjuksköterska som arbetade vid en slutenvårdsavdelning berättade:  

 

”// Vid avvikande värden, då följs det upp, men om det är sådär  

beygnnande prediabetes tror jag inte man bryr sig så mycket om det.  

Jag tror det är för lindrigt, eller så kan det vara okunskap” 

 

En sjuksköterska berättade att hon trodde detta beror på att patienten var inlagd på grund av 

en annan orsak, till exempel en hjärtinfarkt vilket gjorde att höga glukosvärden varken upptog 

personalens eller patientens prioriterade intresse.  

Dietistkontakt 
Vid en nyupptäckt preDM erbjöd flera vårdcentraler en kontakt med dietist för att gå igenom 

kosthållningen. En distriktssköterska beskrev att kost är en bra faktor att ta upp då ”det oftast 

brukar finnas något att se över”. En distriktssköterskas erfarenhet var att patienter oftast 

tackar ja till att få träffa en dietist: ” man ser det oftast som ett bra erbjudande, att man får 

komma till en expert och gå igenom sin kost”.  

 

En distriktssköterska uppgav att på vårdcentralen hon arbetade vid istället för en dietist hade 

en kostrådgivare som patienterna kunde remitteras till. Hon uttryckte dock att hon oftast tog 

samtal kring kost själv med patienten.   

Information om preDM 
Den information som patienten får om sitt nytillkomna tillstånd preDM tycker flera 

distriktssköterskor och diabetessköterskor var grunden i hur patienten sedan väljer att gå 

vidare med förebyggande åtgärder. Det var i de flesta fall antingen distriktssköterskan eller 
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diabetessköterskan som informerade om preDM för patienten, vad det innebär samt vilka 

åtgärder patienten kunde ta till för att förebygga och förbättra sitt tillstånd. En 

distriktssköterska tog upp värdet av att förklara för patienten vad provsvaren innebar för att 

denne skulle få större inblick i hur utvecklingen fortgick. Det gjorde även att vid uppföljande 

besök hade patienten ett värde att jämföra förbättring eller försämring med. Informationen 

patienter med preDM fick inriktade sig främst på levnadsvanor. Detta genom hur inaktivitet, 

högt blodtryck samt övervikt hade för inverkan på tillståndet och genom att ändra på dessa 

kunna förbättras i sin preDM. En distriktssköterska förklarade detta och hur patienten då 

reagerade: 

”Jag berättade för honom vad det innebar att ha 6,8 mmol/l i  

fasteglukos och ett högt blodtryck, övervikt och inaktivitet. Då gick 

 han hem, och sa att nu ska jag gå hem och ändra på mitt liv. Och det 

 har han gjort” 

 

Distrikts- och diabetessköterskorna uppgav att patienterna oftast visste vad som orsakat deras 

utveckling till preDM: ”De flesta vet det, att de är överviktiga och att de rör på sig för lite 

helt enkelt” 

 

Informationen patienten fick angående sin preDM byggde oftast på att de rekommenderas att 

göra en förändring i sitt liv och få till bättre vanor, ofta gällande mat och motion. En 

distriktssköterska påpekade hur viktigt det var att ha patienten med sig och att denne var 

beredd att göra en förändring: ” Jag tycker det är jätteviktigt att informera om det men 

samtidigt måste jag ha patienten med mig. För vill inte patienten veta någonting är det ingen 

idé”. En diabetessköterska lade tyngd på hur viktig informationen var till patienten för att 

denne skulle göra kloka val i att förbättra sin hälsa: ”Men om de får rätt stöttning och rätt 

liksom fakta om vad det är för någonting och vad det leder till så är det ju jätteviktigt att de 

får rätt stöttning”.  

 

Flera distrikts- och diabetessköterskor inom primärvården sade att de aldrig uttrycker ordet 

prediabetes inför patienten: ” Jag skulle aldrig uttrycka mig som att ”du har prediabetes”, 

det är utanför min uppgift”. De kunde uttrycka sig genom: ” att patienten ligger i riskzonen 

för att kunna utveckla diabetes”. En uppfattning var att även läkarna undvikte ordet 

prediabetes, utan informerade genom att säga: ”// det är ett bra värde men lite på gränsen mot 

högt”.  
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Flera distrikts- och diabetessköterskor tog upp att de hade önskat att det var möjligt att ha 

gruppundervisning för patienter med preDM. Flera hade läst på angående detta och sett 

positiva resultat. Dock hade inte grupper gått att genomföra på vårdcentralen de arbetade vid. 

 

Remiss 

Två av tre allmänsjuksköterskor på slutenvårdsavdelningar beskrev att en remiss skrevs till 

primärvården om patienten upptäcktes med högt blodglukos under vårdtiden. Denna skrev 

läkaren i anslutning till att patienten skrevs ut. Detta beskrev en sjuksköterska: ” Så fort det 

är något annat problem än vad man kan på avdelningen skriver de remiss. Det är samma sak 

med diabetes”.  

Uppföljning 
En diabetessköterska uppgav att personer som konstaterats ha preDM vid till exempel ett 

läkarbesök inte följs upp på vårdcentralen, vilket beror på att lokala rutiner saknades för detta.  

 

Där vårdcentralen haft vårdprogram för patienter med preDM och fått träffa en diabetes- eller 

distriktssköterska för samtal planerades uppföljning in ett halvår till ett år efter första mötet. 

Om patienten inte lyckats med förändringen till dess bokades en ny träff in inom rimlig 

tidsperiod. En diabetessköterska beskrev: ” Han släpps ju inte utan han får ju återbesök på 

återbesök”.  

 

Patienter kom i regel på de planerade återbesöken. Om de uteblev berättade en 

diabetessköterska att hon brukade ringa upp patienten och gav denne en ny tid.  

Reaktioner av att få besked om preDM 
En distriktssköterska såg ett mönster att de patienter som hade diabetes i släkten och hade sett 

vad det inneburit för närstående att ha diabetes och dess komplikationer reagerar starkare och 

blev rädda när de fick besked om att de har höga glukosvärden och preDM. Hon såg även att 

dessa patienter försökte göra någonting åt sina värden. En del patienter kunde reagera och 

tycka att glukosvärdena var bra, fast de inte var det. Blodglukosvärden som inte innebar 

diabetes, men som ändå var förhöjda inom ramen för preDM tyckte en distriktssköterska att 

vissa patienter inte tog på allvar. Hon trodde att detta berodde på att de inte var oroliga 

eftersom det inte var T2DM. En distriktssköterska beskrev: ” Det känns lite som om det 

handlar om okunskap också om man inte bryr sig”. En distriktssköterska berättade att i 
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samband med att hon samtalade med patienten kring de nyupptäckta höga glukosvärdena och 

vad detta innebar kunde patienten säga ”nämen den här utvecklingen vill jag inte ha, det 

måste jag göra någonting åt”. Reaktioner från patienter när de fick information kring preDM 

och att de hade förhöjda värden kan sammanfattas med en distriktssköterskas observation att 

reaktionen kunde vara ”hela skalan.. // Från att bli väldigt orolig till att åhh vad bra då kan 

jag liksom ändra min livsföring och nu ska jag verkligen försöka förbättra det här, jag vill 

absolut inte ha diabetes till andra ytterligheter som jag bryr mig inte, jag har alltid ätit såhär 

och jag mår bra eller ”mår bra” ”.  

Adekvata vårdåtgärder vid preDM 

Kategorin Adekvata vårdåtgärder vid preDM beskriver olika faktorer som hade betydelse för 

det arbete sjuksköterskorna utförde eller ville utföra för patienter med preDM. Detta med 

underkategorierna Aspekter av betydelse för implementering av vårdåtgärder vid preDM, 

Personalens kunskap och åsikter om preDM samt Medvetenheten av preDMs 

allvarlighetsgrad. 

Aspekter av betydelse för implementering av vårdåtgärder vid preDM 
Diabetes- och distriktssköterskorna beskriv hur ekonomi styrde deras förutsättningar för att 

arbeta med preDM. Hur det var politikernas ansvar att se till att ekonomiska medel tilldelas 

vårdcentralen för att ersättning skall finnas för att hitta dessa patienter. En diabetessköterska 

beskrev: ”Så är det inte nu för hälsomottagningar tillexempel, de subventioneras inte. Det 

borde de göra för då skulle inte de här patienterna hamna där de hamnar. Inte alla men det 

skulle i alla fall underlätta”. En distriktssköterska beskrev att när hon började arbeta i 

primärvården trodde hon att det skulle vara mycket mer preventiva insatser än vad det visade 

sig vara. Flera informanter talade för att mer preventiva insatser till patienter som riskerar att 

få preDM önskades. Det talades om program eller grupper för till exempel överviktiga som 

skulle kunna vara exempel på förebyggande åtgärder i primärvården. En distriktssköterska 

som ofta träffade patienter där hon misstänkte att de hade eller kommer utveckla preDM 

avslutar enligt följande: ”Jag är besviken på att man inte satsar så mycket på förebyggande 

åtgärder”.  

Personalens kunskap och åsikter om prediabetes 
Hur enheterna hade valt att arbeta med preDM såg varierande ut. En distriktssköterska uppgav 

att hon inte fick något stöd från vårdcentralen att arbeta med preDM. Hon tryckte på att detta 

är ledsamt då det skulle ” spara jättemycket lidande för patienten och ekonomiskt för 
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samhället”. En diabetessköterska tog upp att hon fått höra att besöken med patienter med 

preDM inte var ekonomiskt hållbara då besöken var tidskrävande. Hon hoppades ändå att hon 

skulle få behålla den tiden hon hade med dessa patienter. En annan diabetessköterska tyckte 

hon fått bra stöd av vårdcentralen att arbeta med preDM. Hon hade god dialog med läkarna 

samt hade fått tid avsatt till denna patientgrupp. Dock önskade hon mer tid, då mycket tid gick 

åt för administration. En allmänsjuksköterska som arbetade på en slutenvårdsavdelning 

uppgav att de inte hade några rutiner kring preDM. Dock hade många av patienterna på 

avdelningen T2DM. För dessa fanns tydliga riktlinjer. Dock togs inga glukostester på 

avdelningen på patienter som inte hade en diagnos med diabetes.  

 

Kunskapen alla informanter hade om preDM varierade. Vissa talade för att det inte var något 

de pratade om alls på enheten, andra var införstådd med begreppet men kunde inte definiera 

gränsvärden för preDM: ”jag vet väldigt lite om prediabetes men det är inte helt okänt 

begrepp för mig” och fortsätter: ”det är ju egentligen ganska skrämmande”. 

Medvetenheten om preDMs allvarlighetsgrad 
Hur allvarligt distrikts- och diabetessköterskor samt sjuksköterskor tyckte att tillståndet 

preDM var skiljde sig åt. En sjuksköterska tyckte att: ” Det behöver inte vara så allvarligt”, 

medan en diabetessköterska tyckte det var mycket allvarligt då hög procent av dessa patienter 

senare utvecklade T2DM.  

 

Vad som kan utvecklas som sena komplikationer vid preDM och senare T2DM var det flera 

informanter som tog upp. Flera såg att det kunde leda till andra besvär som hjärtsjukdom och 

multisjuklighet.  

  ”Det ska vi ta på största allvar men man vill ju, syftet är ju att människor 

   ska ha en god kvalitet i sina sista år i livet och kan de då hålla diabetes  

  borta kan de också hålla borta senkomplikationerna och få goda år med 

  syn och njurar och hjärta” 

 



	  

	   27	  

DISKUSSION 

Sammanfattning av resultatet 

Resultatet kan förstås utifrån sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av att möta 

patienter med preDM. Ett övergripande tema i analysen var att sjuksköterskorna arbetade eller 

strävade efter att arbeta preventivt. Mötet och det arbete sjuksköterskorna utförde kan förstås 

genom tre kategorier där underkategorier tillkommer. Första kategorin; identifiering av 

preDM med underkategorierna Sjuksköterskans identifiering av symtom relaterat till preDM 

och Sjuksköterskan använder enbart fasteglukos som diagnosmetod, beskriver identifieringen 

av patienter som hade eller misstänks ha predDM. 

 

Andra kategorin; Grad av personligt stöd till patienter med preDM beskriver vilken vård 

patienter med preDM fick samt det arbete sjuksköterskorna utförde. Detta beskrivs med 

underkategorierna Omvårdnad, Dietistkontakt, Information om preDM, Remiss, Uppföljning 

samt Reaktion av att få besked om preDM.  

 

Tredje kategorin; Adekvata vårdåtgärder vid preDM beskriver olika faktorer som hade 

betydelse för det arbete sjuksköterskorna utförde eller ville utföra för patienter med preDM. 

Detta med underkategorierna Aspekter av betydelse för implementering av vårdåtgärder vid 

preDM, Personalens kunskap och åsikter om preDM samt Medvetenheten av preDMs 

allvarlighetsgrad. 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att belysa sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter gällande 

handläggning av patienter med preDM. Analysarbetet resulterade i tre kategorier; 

Identifiering av preDM, Grad av personligt stöd till patienter med preDM och Adekvata 

vårdåtgärder vid preDM. 

Identifiering av preDM  

Resultatet visade att allmänsjuksköterskor, diabetessjuksköterskor samt distriktssköterskor 

identifierade att en patient hade preDM om denne beskriv sämre levnadsvanor, hade övervikt, 

en viss kroppsform samt högt blodtryck.  De tycker det var viktigt med screening av patienter 

avseende riskfaktorer för preDM. Vissa distriktssköterskor screenade patienter för preDM när 

de kom för blodtryckskontroll vilket stämmer överrens med Socialstyrelsen (2010) och 

Paulweber et al. (2010) som förespråkar riskbaserad screening för personer med högt 
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blodtryck, samt även ärftlighet för T2DM, övervikt, har hög ålder och personer med hjärt-

kärlsjukdom.  

 
En fördjupad kunskap hos sjuksköterskorna i vad preDM är och vikten av att ingripa vid 

förhöjda blodglukosvärden behövs. En varierad bild av vid vilka glukosvärden som 

informanterna tyckte var ett förhöjda värden samt när de reagerade och ingriper framkom i 

studien. Shehab et al. (2008) menar att en tidig upptäckt av förhöjda blodglukosvärden är av 

stor vikt för att förebygga insjuknandet av T2DM. Med tydligt skrivna riktlinjer vid enheten 

kring vid vilka blodglukosvärden åtgärder skall sättas in kan man möjligen minska 

missförstånd och egna tolkningar och acceptans av högre värden. Resultatet pekar på att vissa 

enheter just saknade detta och därav framkom uteblivna insatser för denna patientkategori.  

Grad av personligt stöd till patienter med preDM  

Resultatet visade att omvårdnaden för patienter som gått in i tillståndet preDM varierade. 

Vissa vårdcentraler erbjöd kontroll av blodglukos på patienter som vid tidigare tester haft 

förhöjda blodglukosvärden samt omvårdnad medan andra inte har något planerat program för 

dessa patienter. De vårdcentraler i primärvården som erbjöd omvårdnad till patienter med 

preDM lät dessa träffa antingen en distriktssköterska eller diabetessjuksköterska under flera 

besök med fokus på kost, motion och livsstilsförändringar. Detta överrensstämmer med 

Fosters et al. (2003) studie som visar att utbildning i egenvård i primärvården som är ledd av 

diabetesutbildad sjuksköterska leder till bättre hälsostatus och kliniska resultat hos personer 

som har preDM. Knowlers et al. (2002) studie styrker detta då studien visar att 

livsstilsinterventioner hos personer som har preDM är ett bra sätt att förebygga T2DM.  

 

Informanterna talade för att det antingen var distriktssköterskan eller diabetessjuksköterskan 

som informerade patienten om preDM, vad det innebar samt vilka åtgärder patienten kan ta 

till för att förebygga och förbättra sitt tillstånd. Informationen byggde i huvudsak på hur 

patienten kunde förändra sina levnadsvanor för att förbättra sina värden och minska risken att 

utveckla T2DM. Detta stöds av Zgibor et al. (2007) som menar att förändrade levnadsvanor i 

form av förbättrade kost- och motionsvanor är de främsta förebyggande åtgärderna vid 

preDM. Studier av Chin et al. (2001) och Jansink et al. (2010) menar också att vårdpersonal 

tycker sig ha bristande kunskaper i hur de ska motivera och ge rådgivning till patienten om 

diabetes och anpassa rådgivningen till den nivå patienten befinner sig på.  
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Det var viktigt att sjuksköterskan hade patienten med sig och att denne var beredd att göra en 

livsstilsförändring för att behandlingen av preDM skulle ha någon positiv verkan enligt 

föreliggande resultat. Studier av Allen et al. (2008), Katula et al. (2011) samt Papineau och 

Fong (2011) visar att gruppundervisning hjälper patienter med preDM eller T2DM att uppnå 

livsstilsförändringar med hälsosammare kostvanor och ökad fysisk aktivitet. Flera distrikts- 

och diabetessjuksköterskor tog upp att de hade önskat att det var möjligt att ha 

gruppundervisning för patienter med preDM. Flera hade läst på angående detta och sett 

positiva resultat. Dock hade inte grupper gått att genomföra på vårdcentralen de arbetade vid.  

 

Resultatet visade att när en patient konstaterades ha preDM som var listad på en vårdcentral 

som haft vårdprogram för preDM följdes patienten upp via en diabetes- eller 

distriktssköterska, vilket är i likhet med riktlinjerna för vad en diabetesansvarig sjuksköterska 

är ansvarig för. Enligt Nilsson och Larsson (2009) bör diabetesansvarig sjuksköterska ha 

avsatt arbetstid för att hjälpa patienter ta ansvar för sin sjukdom. Detta styrks ytterligare av 

Svensk förening för sjuksköterskor i diabetesvård & Svensk sjuksköterskeförening (2006) 

som talar för att diabetessjuksköterskan ansvarar för att ge information och undervisning till 

patienten och dess anhöriga. 

 

Det framkom i resultatet att sjuksköterskorna uppgav varierande reaktioner från patienterna 

när dessa fick besked att de hade preDM. Vissa patienter reagerade starkt med oro, andra ville 

förändra sin livsföring på en gång medan vissa patienter inte blev oroliga då de inte kopplade 

preDM till T2DM. Troughtons et al (2008) studie visar att personer med preDM kände sig 

okunniga om tillståndet och de fysiska konsekvenserna. De hade behov av regelbunden och 

utformad vägledning och information i egenvård och livsstilsförändring från vårdpersonal. 

Detta bekräftar sjuksköterskans viktiga roll att informera patienten korrekt angående preDM.  

Adekvata vårdåtgärder vid preDM  

Resultatet visar att flera sjuksköterskor vittnade om hur ekonomiska förhållanden styrde 

förutsättningarna för att arbeta med preDM.  Ett större antal av sjuksköterskorna önskade fler 

preventiva insatser till patienter med preDM, innan de utvecklar T2DM. Detta går i linje med 

International Council of Nurses (2005) som beskriver att sjuksköterskan har fyra 

grundläggande ansvarsområden där två av områdena innefattar att främja hälsa och förebygga 

sjukdom. Även distriktssköterskans arbetsuppgifter bygger på att främja hälsa, förebygga 

sjukdom och att återställa hälsa samt att minska förekomsten av de vanligaste sjukdomarna 
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(Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008).  

 

I resultatet framkom att sjuksköterskornas erfarenheter om enhetens stöd till arbetet med 

preDM skiljde sig något. De flesta distrikts- samt diabetessjuksköterskor ansåg sig inte få den 

tid de behövde för patientgruppen och ledningen som anser att besöken med patienter med 

preDM inte är ekonomiskt hållbara då besöken är tidskrävande. Dessa beskrivningar stämmer 

väl överrens med hur studiedeltagarna i Jansinks et al (2010) studie där sjuksköterskor 

upplever att de inte får den tiden som behövs för en effektiv livsstilsrådgivning vid preDM.  

 

I relation till kostnadsfrågan kan studier lyftas fram som visar att personer med preDM har 

ökad risk att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar (Rhee & Woo, 2011) samt har kraftigt ökad risk 

att utveckla T2DM (Scehab et al., 2008); Paulweber et al., 2010). WHO och International 

Diabetes Federation (2006) menar att 11 % av den totala sjukvårdsbudgeten gick till vård av 

patienter mellan 20-79 år med diabetes.  

 

Kunskapen om preDM varierade bland informanterna i föreliggande studie. Vissa kände till 

begreppet men kunde inte beskriva utförligt vad preDM var. Andra kände väl till begreppet 

och arbetade aktivt med det på sin arbetsplats. Enligt Hälso- och sjukvårdlagen (1982:763) 

åligger det sjuksköterskan att ge information till patienten angående dennes hälsosituation och 

möjlighet till behandling och vård. Om detta ska vara möjligt måste det finnas utrymme att på 

arbetstid få utbildning samt tid att ta del av nyare forskning.  Detta för att sjuksköterskan ska 

vara uppdaterad och ha en bredd i sin kunskap om olika sjukdomstillstånd.  

 

Resultatet visade att det fanns variation angående hur allvarligt sjuksköterskorna tyckte 

tillståndet preDM var. Åsikter från att det inte är så allvarligt till att det var mycket allvarligt 

framkom. Enligt WHO (2013) avled 3,4 miljoner människor som konsekvens av IFG. I en 

studie av Rhee och Woo (2011) framkom det att personer med preDM har 50% ökad risk att 

drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar jämfört med personer med normalt blodglukos. Personer 

med preDM har kraftigt ökad risk att få T2DM enligt Shehab et al. (2008). Forskning visar på 

att cirka 70 % av personer med preDM utvecklar T2DM inom några år enligt Paulweber et al. 

(2010). Dessa studier styrker att preDM är ett allvarligt tillstånd. En koppling fanns i 

resultaten mellan att informanterna som tyckte preDM var ett allvarligt tillstånd även hade 

läst kurser på universitetet i diabetes.  
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Metoddiskussion 

En kvalitativ metod valdes då studien avsåg att beskriva sjuksköterskors kunskaper och 

erfarenhet gällande handläggning av patienter med preDM. En beskrivande design är lämplig 

när syftet är att ta del av andras erfarenheter och upplevelser (Polit & Beck, 2008). För att ta 

del av andra människor upplevelser kan en lämplig metod vara att lyssna till deras berättelser, 

intervju valdes därför som datainsamlingsmetod. 

Studiens trovärdighet 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) ska kvalitativa studiers trovärdighet granskas utefter 

dess tillförlitlighet, giltighet samt överförbarhet. Tillförlitlighet beror på hur urval, material 

och analys överensstämmer med studiens syfte. Informanterna bör ha varierande egenskaper 

för att ge variation och ett djup till resultatet (Graneheim & Lundman, 2004).  Informanterna i 

denna studie hade varierande påbyggnadsutbildningar från sjuksköterskeutbildningen, eller 

ingen alls, samt att de varierade både i ålder samt antal år i yrket. Trots detta fanns mycket i 

varje enskild intervju som bekräftades av nästa. Alla informanter var kvinnor, vilket inte kan 

ses ha påverkat resultatet negativt då könsfördelningen till stor del återspeglas på detta sätt på 

enheterna.  

 

Målet var att rekrytera tio deltagare till studien. En deltagare var tänkt att rekryteras från en 

metabolmottagning eller avdelning. Dessa hade dock inte möjlighet att delta på grund av 

tidsbrist. Att denna deltagare inte var med i studien bör dock inte ha påverkat resultatet 

nämnvärt, då det vid senare efterforskningar framkom att denna avdelning och mottagning 

inte träffade patienter med preDM. Således intervjuades nio deltagare till denna studie. 

Tanken var att få en så bred bild av sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med preDM som 

möjligt, varför sjuksköterskor från slutenvården samt från primärvården inkluderades. En 

styrka med studien är att deltagarna är rekryterade från tre olika landsting. Visserligen är alla 

centralt placerade i Sverige, dock inkluderar de både storstad och glesbyggd. Allt detta gav 

variation i deltagargruppen.  

 

Tillförlitligheten i studien påverkas också av valet av datainsamlingsmetod. Semistrukturerade 

intervjuer lämpade sig väl för studien, utifrån studiens syfte.  Informanterna gav innehållsrika 

svar på frågorna, men kunde samtidigt lägga till egna tankar som hade med frågan att göra. En 

pilotintervju genomfördes för att kontrollera att frågorna vad bra och kunde ge fylliga svar. 

Denna intervju gav även ett ungefärligt mått på hur lång tid intervjuerna kunde ta. Inför 
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intervjuerna informerades deltagarna om att intervjun tog ca 30 minuter. Dock var tiden inte i 

någon intervju ett hinder för att skynda på frågorna. Detta kan ses som en styrka då 

informanterna fick möjlighet att uttrycka så mycket de ville om ämnet. En öppen fråga i slutet 

av intervjun gav även informanten möjlighet att lägga till något valfritt som hade med ämnet 

att göra som denne möjligtvis inte tagit upp ännu.  

 

Giltigheten i studien bedöms utifrån hur konsekvent datainsamling samt analys har 

genomförts. Både datainsamling och analys genomfördes under kort tid och av endast två 

personer och anses som konsekvent där inga förändringar skett. Beroende på vilken 

verksamhet informanterna arbetade vid hade tre olika frågeguider utarbetats med frågor 

anpassade för just dem. Detta för att utifrån studiens syfte samla så mycket som möjligt av 

informantens erfarenhet av ämnet.  

 

Studiens överförbarhet syftar till om och i vilken utsträckning studien kan vara överförbara 

till andra sammanhang. Enligt Granheim och Lundman (2004) är det upp till läsaren att 

bedöma om resultatet är överförbart till andra sammanhang. Författarna kan dock ge förslag 

till vad resultaten kan användas till. Överförbarheten underlättas om kontext, urval, 

deltagarnas egenskaper, datainsamling, process samt analys är väl beskrivna. Studiens 

pålitlighet ökar om resultaten presenteras på ett sätt som gör det möjligt för läsaren att leta 

efter alternativa tolkningar. Om det finns fler studier som styrker studien är detta en styrka. 

(Granheim & Lundman, 2004).  

Etiska överväganden 

Informanterna har tagits största möjliga hänsyn till vad det gäller lagen om etikprövning av 

forskning som avser människor (SFS 2003:460). Under arbetets gång samt vid 

sammanställandet av arbetet har informanternas anonymitet säkerställts. Det är därför inte 

troligt att någon individ kan ha tagit skada av resultatet. 

Kliniska implikationer 

Ökad kunskap om preDM hos sjuksköterskor inom både sluten- och primärvården kan bidra 

till att fler patienter med preDM identifieras samt får behandling i tid innan sena 

komplikationer utvecklats. Vårdprogram för preDM kan vara en modell för att säkerställa att 

hela enheten arbetar enhetligt samt att patienten får en kontinuerlig vård.  
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Förslag till fortsatt forskning 

Studien inkluderar endast ett fåtal sjuksköterskor från olika delar av vården. Det skulle vara 

intressant att intervjua fler sjuksköterskor från fler regioner i Sverige. Genom fortsatt 

forskning kan ökad kunskap fås om hur patienter med preDM identifieras i vården, vilka sätt 

som är effektiva samt vilken typ av vård dessa patienter får. Att belysa verktyg som kan 

användas för att identifiera patienter med preDM kan göra att dessa patienter upptäckas i 

större utsträckning samt att de får rätt vård. Verktyg kan exempelvis vara framarbetade 

vårdprogram som gör det enklare för sjuksköterskor inom både sluten- och primärvården att 

identifiera patienter med preDM.  

Slutsats  

Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med patienter som har preDM utmynnar i följande: 

• Vårdprogram för preDM kan bidra med att patienter med preDM identifieras 

systematiskt, att alla som arbetar vid enheten slussar patienterna till rätt instans, samt 

att kunskapen om preDM i arbetsgruppen ökar. 

• Informationen patienten får om preDM kan vara grunden i hur patienten kommer att 

utföra förebyggande åtgärder. Det är oftast sjuksköterskor som informerar patienten. 

Sjuksköterskans kunskap om preDM är därför avgörande för om och hur patienten 

skall gå vidare med sin preDM.  

• Möjligtvis kan okunskap om preDM hos sjuksköterskor vara kopplat till att tillståndet 

inte tas som allvarligt av dessa. Detta kan relateras till vilken vård patienterna får. En 

fördjupad kunskap hos sjuksköterskor i vad preDM är och vikten av att ingripa vid 

förhöjda blodglukosvården behövs. Kanske redan i sjuksköterskeprogrammet? 
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Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap 

Vårdvetenskap 

 
En studie som handlar om sjuksköterskors kunskaper och erfarenhet gällande 
handläggning av patienter med prediabetes 
 
Patienter med prediabetes mellitus (preDM) finns på många ställen inom vården och att finna 
dessa patienter är en prioriterad fråga, enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer vid diabetes. 
En viktig förutsättning för att patienter med preDM får adekvat information och behandling är 
troligtvis vilken erfarenhet och kunskap sjuksköterskor besitter. Det är därför av stort värde 
att kartlägga sjuksköterskors handläggning av denna patientgrupp.  
För att få ett underlag om sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter om preDM är det 
värdefullt att intervjua sjuksköterskor. 
 
Du tillfrågas härmed om att delta i denna intervju. 
 
Den här intervjun har som syfte att kartlägga sjuksköterskors kunskaper och erfarenheter om 
preDM. Resultatet hoppas kunna förbättra vården och omhändertagandet av patienter med 
preDM. Du tillhör en grupp sjuksköterskor som tillfrågas om att delta i denna undersökning. 
 
I undersökningen ingår en intervju där du ombeds berätta om dina kunskaper och erfarenheter 
av preDM. Du tillfrågas om att delta i en sådan intervju. Intervjun kommer att spelas in på 
band. Uppskattad tid för att medverka vid intervjun beräknas till ca 30 minuter. Om du vill 
delta i undersökningen svarar du ja genom att skriva under samtyckesformuläret och lämna 
formuläret till Veronika Elvingson eller Maria Wiberg. Intervjun kommer att äga rum på plats 
enligt överrenskommelse. 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt så att inte obehöriga kan ta del av dem. I 
resultatredovisningen kommer ingen enskild person kunna identifieras. Svaren analyseras 
efter vedertagna metoder och kommer att presenteras i ett examensarbete på 
Distriktssköterskeprogrammet. Bandinspelningarna kommer att skrivas ner ord för ord och 
sedan analyseras enligt en speciell metod. Endast de som är ansvariga för studien kommer att 
ha tillgång till bandinspelningarna. Efter att analysen är gjord kommer både bandinspelningar 
och direktutskrift av intervjuerna att förvaras enlig gängse rutiner för förvaring av 
forskningsmaterial. För att exemplifiera upplevelser kan direkta citat komma att användas. De 
visas då på ett sätt att ingen enskild ska kunna känna igen sig.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 
deltagande utan närmare motivering.  
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Ansvariga för undersökningen 
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga:  
 
Veronika Elvingson  Maria Wiberg 
Leg. Sjuksköterska &  Leg. Sjuksköterska & 
Distriktssköterskestuderande Distriktssköterskestuderande 
(Tel nr: xxx-xxx xx xx  (Tel nr: xxx-xxx xx xx 
 
Handledare: 
Janeth Leksell 
 
Samtyckesformulär 
 
Jag samtycker till deltagande i: ” En studie som handlar om att sjuksköterskors 
kunskaper och erfarenhet gällande handläggning av patienter med preDM.” 
 
Undertecknad har tagit del av den skriftliga forskningsinformationen samt fått tillfälle att 
diskutera frågor kring denna. 
 
Samtycke lämnas till deltagande i studien.  
 
Jag har rätt att utan närmare motivering avbryta mitt deltagande i aktuell studie. 
 
Jag meddelar mitt telefonnummer där jag kan nås vid behov. 
 
Sjuksköterska 
 
Ort och datum:____________________________________________________ 
 
 
Namnteckning:____________________________________________________ 
 
 
Telefonnummer:_________________________________ 
 
 
Studiepersonal 
 
 
Ort och datum:____________________________________________________ 
 
 
Namnteckning:_____________________ 
 

BILAGA 2 Frågeguide 
 
FRÅGEGUIDE 
Distriktssköterska 
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Hur gammal är du?  

Är du man eller kvinna? 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Har du utbildning i diabetes? Isåfall hur många högskolepoäng? 

Vilken vårdcentral jobbar du på? 

Hur många patienter är listade på vårdcentralen? 

Hur beskriver du patienternas sociokulturella bakgrund på vårdcentralen du jobbar på? 

Finns det en diabetessjuksköterska på vårdcentralen?  

Hur många patienter har diabetessjuksköterskan på vårdcentralen? 

Hur intresserad är du av diabetes? (skala 1-10)  

Känner du till vad som står om prediabetes i nationella riktlinjer för diabetesvården? 

Arbetar ni på vårdcentralen med det som står i nationella riktlinjer om prediabetes?  

Vid misstanke om att en patient har prediabetes, vilka kriterier går du då på?  

Hur många patienter upptäcker du har predibetes på ett år? 

Om läkare först upptäcker det, berätta vad patienter säger  till dig vad läkaren har sagt?  

Vad erbjuder du för vård till dessa patienter?  

Vilket stöd får du från vårdcentralen för att arbeta med prediabetes?  

Vilka reaktioner möter du när patienter får reda på att de har prediabetes? 

 Hur allvarligt tycker du att tillståndet prediabetes är? 

När du upptäcker att en patient har prediabetes, hur informeras patienten? Vad säger du 

konkret?  

Hur viktigt tycker du det är informera patienten om prediabetes? 

I de bästa av världar, hur önskar du att vården av prediabetes ska vara? 

Finns det något du vill tillägga i arbetet kring prediabetes på din vårdcentral? 

 

Diabetessjuksköterska 

Hur gammal är du?  

Är du man eller kvinna? 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som diabetessjuksköterska?  

Har du utbildning i diabetes? Isåfall hur många högskolepoäng? 

Vilken vårdcentral jobbar du på? 

Hur många patienter är listade på vårdcentralen? 
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Hur beskriver du patienternas sociokulturella bakgrund på vårdcentralen du jobbar på? 

Hur många patienter har diabetessjuksköterskan på vårdcentralen? 

Hur intresserad är du av diabetes? (skala 1-10)  

 

Vet du vad som står om prediabetes i nationella riktlinjer för diabetesvården? 

Arbetar ni på vårdcentralen med det som står i nationella riktlinjer om prediabetes?  

Hur vanligt förekommande är det att du upptäcker patienter som har prediabetes?  

Om läkare först upptäcker det, berätta vad patienter säger  till dig vad läkaren har sagt?  

Om du misstänker att en patient har prediabetes, vilka kriterier går du på då?  

Hur många patienter upptäcker du har predibetes på ett år? 

Vad erbjuder du för vård till dessa patienter?  

Vilken undervisning om prediabetes har du haft med patienter? Hur många patienter kommer 

till undervisningen? Om de inte kommer på undervisning, hur följer du upp dem?  

Vilket stöd får du från vårdcentralen?  

När patienter får reda på att de har prediabetes, vilka reaktioner möter du? 

Hur allvarligt tycker du att tillståndet prediabetes är? 

När du upptäcker att en patient har prediabetes, hur informeras patienten? Vad säger du 

konkret?  

Hur viktigt tycker du det är informera patienten om prediabetes? 

I de bästa av världar, hur önskar du att vården av prediabetes ska vara? 

Finns det något du vill tillägga i arbetet kring prediabetes på din vårdcentral? 

 

Sjuksköterska 

Hur gammal är du?  

Är du man eller kvinna? 

Vad har du för utbildning?  

Hur länge har du arbetat som sjuksköterska? 

Har du utbildning i diabetes? Isåfall hur många högskolepoäng? 

Vilken avdelning på Akademiska sjukhuset arbetar du vid? 

Hur många patienter har ni per månad? 

Vilka huvudsakliga besvär har patienterna som befinner sig på avdelningen? 

Hur intresserad är du av diabetes? (skala 1-10)  

 

Hur vanligt förekommande är det att du upptäcker patienter som har prediabetes?  
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Om läkare först upptäcker det, berätta vad patienter säger  till dig vad läkaren har sagt?  

Hur remitterar du patienter som har nyupptäckt prediabetes till primärvården? 

Hur följs det upp? Exempelvis skriftlig epikris, muntligt?  

Vid hinder i kommunikation med en patient som har prediabetes på grund av exempelvis 

kognitiv svikt eller språksvårigheter, hur går du tillväga då för att kunna kommunicera? 

Finns det något du vill tillägga i arbetet med prediabetes på din avdelning? 

 

 


