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Introduktion: Diabetes typ 2 är ett växande globalt folkhälsoproblem som kräver följsamhet 

och regelbundna kontroller för en god hälsa trots sjukdomen. Diabetes behandlas med 

livsstilsförändringar och medicinering. Distriktssköterskan ska utifrån sin kompetens jobba 

hälsofrämjande för att förebygga komplikationer av diabetes. Distriktssköterskan på 

vårdcentralen stödjer, stärker och vägleder patienter med diabetes typ 2 för ett välreglerat 

blodsocker.  

 

Syfte: Studiens syfte var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och följa upp 

patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. 

 

Metod: Systematisk litteraturstudie. Studien baserades på åtta vetenskapliga artiklar som 

publicerades mellan åren 2008–2019. Artiklar identifierades genom sökning i elektroniska 

databaser CINAHL och Pub Med. Artiklarna analyserades med kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: I studiens resultat framkom två huvudkategorier med underkategorier. Kategorin; 

faktorer som påverkar förmåga att ge stöd med underkategorierna; Organisatoriska 

utmaningar och svårigheter och otillräcklig kunskap. Kategorin; utmaningar att stimulera till 

livsstilsförändringar och egenvård med underkategorierna; Förmedla kunskap, motivation till 

eget ansvar och livsåskådningar och kulturella skillnader.  

 

Konklusion: Organisatoriska utmaningar och svårigheter påverkade distriktssköterskans 

förmåga att tillhandahålla en optimal diabetesvård och ge stöd till patienter. 

Distriktssköterskans bristande kunskap med avseende på kompetens utmanade möjligheterna 

till en optimal livsstilsrådgivning och stöd i det förebyggande hälsoarbetet. Att motivera 

patienterna till egenansvar var viktigt i det stödjande arbetet för att främja egenvårdsbeslut och 

delaktighet.   
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Introduction: Type 2 diabetes is a growing global public health problem which demands 

adherence and regular controls for keeping good health in the face of the disease. Diabetes is 

treated with lifestyle changes and medication. The district nurse shall, from their competence, 

work preventive to prevent complications of diabetes. The district nurse from the health-center 

supports, strengthens and guides patients with diabetes type 2 for a well-balanced glucose. 

 

Aim: The aim of the study was to illustrate the district nurse’s experiences of supporting and 

following up patients with type 2 diabetes in primary care 

 

Method: Systematic literature study. Literature study based on eight scientific articles which 

were published between the years 2008–2019. The articles were identified through electronic 

search methods within the database CINAHL and Pub Med. The articles were analyzed with 

qualitative content analysis. 

 

Result: In the study there were two main categories with subcategories. The category; factors 

which affected the ability to give support with the subcategories; Organizational challenges and 

difficulties and insufficient knowledge. The category; challenges to stimulate lifestyle changes 

and self-care with the subcategories; Convey knowledge, motivate personal responsibility and 

conception of life and cultural differences. 

 

Conclusion: Organizational challenges and difficulties affected the district nurse’s ability to 

provide an optimal diabetes care and give support to the patients. The district nurse’s lack of 

knowledge concerning the competence challenged the possibilities of an optimal lifestyle 

counseling and support regarding preventative health work. To motivate the patients to engage 

in self-care was important in the supportive work to promote self-care decisions and 

participation. 
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INLEDNING 
Diabetes är ett globalt folkhälsoproblem och en av de största folksjukdomarna i världen (Edwall 

et al. 2007). Diabetes typ 2 utgör 80–90% av all diabetes (World Health organisation [WHO], 

2018). Enligt Sveriges kommuner och landsting SKL (2019), hade under en tvåårsperiod 2017–

2018 över 500 000 personer ett registrerat besök inom det Nationella Diabetesregistret NDR 

och detta innebar att ungefär fem procent av befolkningen hade diabetes. Förekomsten av 

sjukdomen diabetes ökar med åldern och den vanligaste åldern bland dem som är över 65 år 

och det uppskattas till 10–12 % (Läkemedelsverket, 2017). För att kunna möta de ökande 

kraven har allt mer ansvar lagts på distriktssköterskor som arbetar på vårdcentral vad det gäller 

diabetes (Wändel et al, 2005). Det är oftast distriktssköterskor som har den första kontakten 

med patienten inom vården, när det gäller att utbilda och motivera patienter med diabetes 

genom vägledningssamtal. Det ingår i distriktssköterskans kompetens att stödja personer i sin 

egenvård. Sjuksköterskor behöver ha såväl ämneskompetens som pedagogisk kompetens för 

att kunna ge stöd till personer med diabetes (Socialstyrelsen, 2018).  

 

BAKGRUND 

Diabetes typ 2 
Diabetes typ 2 betecknas som vuxendiabetes eller åldersdiabetes. Sjukdomen innebär att 

kroppen utvecklar en resistens mot det egenproducerade insulinet och/eller att kroppen har en 

nedsatt insulinproduktion (Grefberg & Johansson, 2007). Ärftlighet, övervikt och bristande 

fysisk aktivitet är de största orsakerna till sjukdomen. Flera andra bidragande orsaker är en 

ökande genomsnittsålder i befolkningen, att personer med typ 2 diabetes lever längre med sin 

sjukdom jämfört med tidigare, invandring från områden med hög ärftlig risk för typ-2 diabetes 

(Wändel, 2005). Personer som har drabbats av diabetes typ 2 har svårt att identifiera sjukdomen 

inom det första skedet, eftersom symtomen utvecklas långsamt. Högt blodsocker, 

hyperglykemi, är ett vanligt tillstånd när insulinnivåer inte är tillräckliga. Om 

blodsockernivåerna inte hålls inom optimala nivåer kan det leda till komplikationer, påverkar 

kroppens olika system, särskilt nerver och blodkärl (David & Buxton, 2014). De vanligaste 

komplikationer av diabetes typ 2 är kärlkramp, hjärtinfarkt, stroke, hjärtinfarkt, nedsatt syn, 

nedsatt njurfunktion samt försämrad blodcirkulation och känsel i fötterna (Socialstyrelsen, 

2018; World Health Organisation [WHO], 2018).  

 

Det övergripande målet inom de internationella och nationella riktlinjerna för behandling av all 

diabetes är att förebygga akuta och kroniska komplikationer för att bevara en god livskvalitet 

för patienten (Wändell,2005). Syftet med behandling av diabetes typ 2 är att upprätthålla en låg 

och stabil nivå av blodsocker (Mulder et al, 2015).  

 

Diabetes typ 2 går i många fall att hantera genom att ha en hälsosam livsstil som inkluderar 

hälsosam kost, regelbunden fysisk aktivitet, en sund kroppsvikt och avhållsamhet från rökning 

(Läkemedelsverket, 2017). För att kunna uppnå ett normalt värde och stabila blodsockernivåer 

i sin diabetes måste patienten själv kunna ta hand om sjukdomen genom hälsosam kost, 

regelbunden fysisk aktivitet, viktminskning och medicinering (Mulder et al, 2015). Om 

hälsosam livsstil inte räcker till för att hålla blodsockernivåerna under kontroll kan oral medicin 

behövas (Läkemedelsverket, 2017). Personer med diabetes typ 2 kan behandlas med insulin om 

hälsosam livsstil och oralt läkemedel inte räcker till (International Diabetesfederation, 2019).  

Hälso- och sjukvårdspersonal kan hjälpa patienter att bevara en god hälsa genom att erbjuda 
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årlig kontroll av fotstatus, ögonbottenundersökning, minska andelen rökare, kulturellt anpassad 

utbildning, gruppbaserad utbildning till patienter med diabetes typ 2 och erbjuda pedagogisk 

och kulturellt anpassad utbildning till sjuksköterskor som jobbar på olika diabetesmottagningar 

och primärvården (socialstyrelsen, 2018). 

 

Distriktssköterskans kompetens 
Kompetens och utbildning är centralt för personalen som vårdar personer med diabetes. (Daly 

et al. 2018; Socialstyrelsen, 2015). Det är viktigt att distriktssköterskan har kompetensen för att 

stärka patienterna i deras strävan mot hälsa och att arbeta hälsofrämjande 

(Distriktssköterskeföreningen, 2019). Distriktssköterskeföreningen menar att 

distriktssköterskan behöver ha fördjupade kunskaper om fysisk aktivitet som 

sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling för att kunna ordinera individanpassad fysisk 

aktivitet. Distriktssköterskeföreningen beskriver vidare att distriktsköterskan ska ständigt 

kunna organisera och driva arbetet med livsstilsförändringar såsom tobaks-avvänjning, kostråd, 

fysisk aktivitet, alkoholmissbruk, stress, sömn och psykisk hälsa. I primärvården förväntas 

distriktssköterskan ha den kunskapsnivå som krävs för att förhindra risker och komplikationer 

som kan uppkomma av diabetes (Daly et al, 2018).  Ökningen av diabetiker har lett till större 

krav på distriktssköterskans arbete. Därför ska distriktsköterskan ha kunskap om diabetes typ 2 

samt ha kapacitet att utbilda och stödja patienter i behandlingen utifrån evidensbaserade 

riktlinjer när det gäller livsstilsförändring och rutinmässiga kontroller (Daly et al, 2018). 

Distriktssköterskan ska stärka personens egna resurser i att leva med sjukdomen samt utforma 

behandlingsåtgärder i dialog med personen med diabetes (Distriktssköterskeföreningen, 2019). 

Personliga egenskaper hos distriktssköterskan beskriver distriktssköterskeföreningen (2008) 

som mycket viktiga för möjligheterna till en individuellanpassad vård utifrån vårdens resurser. 

De personliga egenskaperna är mod, förmåga att inge trygghet samt att ha en god 

självuppfattning. 

  

Distriktssköterskans roll i diabetesvård på vårdcentral 
Distriktssköterskan kan arbeta inom olika verksamhetsområden i olika vårdformer. Arbetet 

medför varierande arbetsuppgifter med krav på förmåga till självständigt arbete. 

Distriktssköterskan inom primärvården har ett utökat ansvar för patienter med typ 2 diabetes. 

De ska leda och utveckla omvårdnaden samt analysera och anpassa utbildningsbehovet hos 

patienter efter individ och grupp. Primärvårdens uppgift är att tillgodose för behovet av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och rehabilitering som 

inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser eller annan särskild kompetens 

(SFS:210:659). Primärvården är viktig när det gäller kontinuitet, engagemang och 

tillgänglighet för rutinmässig diabeteshantering. Diabetesvården som utförs av 

distriktssköterskor och läkare inom primärvården ansågs därför vara den ideala verksamheten 

som kan hantera de flesta patienter med diabetes typ 2 (Jeavons et al, 2006).  

 

Det finns många studier som har fokuserat bara på själva diabetessjukdomen, symtom och 

medicinska resultat. Det finns begränsad med forskning kring distriktssköterskans arbete med 

diabetes på vårdcentral, exempelvis vad det gäller deras regelbundna rutinkontroller av diabetes 

och mötet med typ 2 diabetespatienter. Det ökande antalet personer med diabetes typ 2 gör att 

primärvården måste skapa nya effektivare metoder för att arbeta med diabetes typ 2. För att 

utveckla diabetesvården behövs sannolikt ökad kunskap om distriktssköterskans arbete i 
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primärvården. För utvecklingen av diabetesvård är det viktigt att distriktssköterskan beaktar 

patientens individuella behov av stöd och kontinuitet samt egenkontroll av sjukdomen (Edwall 

2007). De flesta som diagnosticerade med diabetes typ 2 har behov av vägledning när det gäller 

att hantera sin sjukdom och livsstil. Distriktssköterskornas omhändertagande av 

diabetespatienter inom primärvården spelar därför en viktig roll inom det hälsofrämjande 

arbetet (David & Buxton, 2014). Distriktssköterskan jobbar utifrån nationella riktlinjer som till 

exempel hälsosamtal om patientens sjukdomshistoria och psykosociala situation. Regelbundna 

kontroller är viktigt för en väl reglerad diabetes samt har en positiv inflytande på patienternas 

sätt att leva med sjukdomen (Edwall, 2007).  Distriktssköterskan med sin profession kan 

påverka resultatet av diabetesvården i stor utsträckning genom sina omvårdnadsåtgärder (David 

& Buxton, 2014). 

  

Orems egenvårdsteori 
Egenvård är målinriktade handlingar som patienten medvetet utför för att behålla den egna 

hälsan, välbefinnande och livet. Egenvårdskrav utgör de handlingar som bör utföras för att 

tillgodose de egenvårdsbehov och den egenvårdsbrist som kan uppstå vid exempelvis sjukdom 

(Orem, 2001). Egenvård är ett beteende och lärs in genom bland annat kommunikation och 

interaktion (Svensk sjuksköterskeförening, 2008). Människor utvecklas olika och därför 

behöver olika undervisningsformer för att kunna utveckla färdigheter inom egenvård. Egenvård 

handlar om åtgärder som den enskilda kan utföra för att upprätthålla sin egen hälsa (Alligood, 

2010). Enligt Orem påverkas personens egenvårdsförmåga av faktorer såsom social och 

kulturell bakgrund, ålder, kön, hälsa, tillgång till vård och hjälpmedel, relationer till familjen 

och miljö och familjesituation. Stärkt förmåga till egenvård enligt Orem ökad medvetenhet av 

sjukdom genom utveckling av strategier för att hantera sjukdom och vardag samt genomföra 

preventiva åtgärder (Alligood, 2010). Egenvårdsbrist definieras som en obalans mellan 

egenvårdsbehov och kapacitet till egenvård. Vid egenvårdsbrist kan personen behöva stöd för 

att hitta en balans mellan behov och kapacitet (Orem 2001). Distriktssköterskan bör ge stöd när 

egenvård är otillräckligt på grund av att personens förmåga är begränsad eller på grund av att 

vårdbehoven är alltför omfattande. Distriktssköterskan behöver stödja individen i 

egenvårdsbeslutet förslagsvis när den inte längre är hälsofrämjande (Svensk 

sjuksköterskeföreningen, 2008).  

 

Patientutbildning 

En förutsättning att lyckas med att uppnå en optimal glukosnivå och minska komplikationer är 

att patienten har goda kunskaper om sitt hälsotillstånd för att fatta ändamålsenliga beslut i sin 

egenvård. Det är därför är patientutbildning nödvändigt för en välfungerande egenvård samt 

öka patientens möjligheter att påverka sin behandling. Egenvård definieras som en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd. Den utformas av legitimerad hälso- och vårdpersonal i samråd med patienten 

(Socialstyrelsen, 2015). Distriktssköterskan ska ge individuellt anpassad information om 

hälsotillstånd och egenvård (SBU, 2009). Patientutbildning är en viktig komponent för 

förståelse om sin diabetes. Förståelse för sin sjukdom kan minska antalet sjukhusinläggningar, 

förebygga komplikationer och detta i sin tur kan förbättra livskvaliteten samt förlänga 

livslängden (Socialstyrelsen, 2018).  
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Personcentrerad vård  

Att bli diagnostiserad med diabetes typ 2 innebär att patienten måste anpassa sin livsstil för att 

en god hälsa ska uppnås, därför är det nödvändigt att vården är personcentrerad 

(Socialstyrelsen, 2015). Personcentrerad vård innebär även att vården utgår från personens 

förutsättningar och preferenser. Den ska utgå från personens resurser snarare än ohälsa eller 

funktionshinder (Svensksjuksköterskeförening, 2016). Personcentrerad vård betyder att 

personen aktivt deltar i sin vårdprocess istället för att vara ett föremål för medicinskt ingripande 

i vården (Powers et al, 2015 & Olsson et al, 2012)). Det innebär att sjuksköterskan sätter 

personen i behov av vård i centrum framför sjukdomen, att sjuksköterskan ser personen som en 

värdefull och jämbördig partner i vården. Det förutsätter att sjuksköterskan har en öppenhet, 

vilja och intresse av att lyssna på personens egen berättelse och förståelse av sin situation 

(Svenskssjuksköterskeförening, 2016). När personen får stå i centrum och vara delaktig så långt 

så möjligt i att fatta beslut kring sin vård leder det till en fungerande egenvård och ett bra 

samarbete mellan patient och sjuksköterska (Socialstyrelsen, 2015). Genom personcentrerad 

vård kan patienten bättre utforska alternativ, välja sitt eget handlingssätt och känna befogenhet 

att fatta beslut (Powers et al, 2015).  Personcentreradvård ger också en adekvat förståelse 

beträffande upplevelser av sjukdom i vårdprocessen både för sjuksköterskor och patienten 

(Olsson et al, 2012). Personcentrerad vård har visat sig ge positiva resultat på vården av 

patienter med olika diagnoser, där i bland diabetes typ 2, därför är det viktigt att vården är 

personcentrerad. Personcentreradvård är ett verktyg för att förbättra primärvården (Powers et 

al, 2015 & Kogan et al, 2016).  

 

Problemformulering 
Diabetes typ 2 är en stor folksjukdom som ökar kraftigt. Diabetes typ 2 är en livslång sjukdom 

som kräver kontinuerlig behandling och vårdkontakt. Patienter med diabetes typ 2 behöver stöd 

och vägledning i hantering av sin sjukdom och för att uppnå en god hälsa. Distriktssköterskans 

uppgift är att ge detta stöd genom att stärka patientens resurser för egenvård exempelvis genom 

patientutbildning. För att förbättra stödet till diabetespatienter som vårdas inom primärvården, 

är det viktigt att beskriva diabetesvården som utförs av distriktssköterska. 

 

Syfte  
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och följa 

upp patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. 

METOD 

Enligt Polit och Beck (2012) är litteratursökning en avgörande del i en litteraturstudie. Denna 

studie är en systematisk litteraturstudie. Detta innebär enligt Forsberg & Wengström (2016) att 

författaren systematiskt söker data baserat på empiriska studier, kritiskt granskar och värderar 

vetenskapligt innehåll, samt sammanställer aktuell forskning inom det valda problemområdet. 

Författarens litteraturstudie bygger på vetenskapliga artiklar inom det befintliga 

forskningsområdet och författaren har utgått från Polit och Becks (2012) modell i nio steg. 
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Systematisk litteraturstudie kräver en utförlig databassökning i minst två databaser för att 

sökningen ska bedömas vara tillräcklig enligt Statens beredning för medicinsk och social 

utvärdering (SBU 2017). I figur 1 beskrivs flödesschema för litteraturstudien enligt Polit och 

Beck (2012), forskningsprocessens skede i olika steg. Författaren identifierade och formulerade 

först syftet i steg 1 och valde databaser och sökord i steg 2, sedan bestämdes inklusions och 

exklusionskriterier för studien. Litteratursökningar gjordes i databaserna CINAHL och Pub 

med specifika ämnesord samt nyckelord. 

 

Inklusionskriterier och Exklusionskriterier 
Inklusionskriterier var vetenskapliga artiklar publicerade mellan januari 2008 till och med 

augusti 2019 och skrivna på engelska eller svenska. Ytterligare inklusionskriterier var artiklar 

som berörde vuxna med diabetes typ 2 och distriktssköterskans erfarenheter med diabetes typ 

2 patienter.  

Exklusionskriterier för litteraturstudien var de artiklar som inte svarade mot studiens syfte. 

Reviewartiklar, artiklar som inte var peer reviewed, äldre artiklar publicerade tidigare än 2008 

och artiklar som berörde enbart andra professioner (artiklar som både berörde 

distriktssköterskors och andra professioners erfarenheter inkluderades). 

 

Databassökning och granskning 
I tredje steget enligt Polit och Beck (2012) sökte författaren material i databaser för att 

identifiera relevanta artiklar.  I Pub Med användes sökord i form av MeSH - termer för att 

specificera sökningen. Sökord i PubMed var Primary health care, diabetes mellitus type 2, 

Nurses community health, Attitude, nurse- patient relation, nurses’ role och attitude of health 

personal.  I CINAHL användes sökord i form av Cinahl heading. Sökord i Cinahl var Primary 

health care, diabetes Mellitus type 2, community health nursing, attitude, nurses’ attitude, 

Nurse’s experience och nurse’s patient relation. Nurses´ experience söktes som keyword därför 

1.Formulera 

frågeställning 

2.Välj databaser 

och identifiera 

sökord 

3.Sök, identifiera 

och ta fram 

användbara artiklar 

4.Gå genom 

relevanta artiklar 
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artiklar 
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artiklar 
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8. Analysering 

och  

sammanställning 

av materialet 
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Figur 1. Flödesschema. Fritt översatt (Polit och Beck 2012 sida 96) 
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att termen inte fanns som en CINAHL heading. Kombinationsord ” AND” har använts för att 

kombinera sökningar. Detta presenteras i tabell 1 och 2.  

 

Urval 1: Författaren sökte i databaserna på de valda sökorden. Urvalet gjordes genom att titel 

och abstrakt lästes på alla artiklar i syftet att avgöra om informationen stämde överens med 

litteraturstudiens syfte i fjärde steg. Det gjordes även manuellsökning via referenslistor. Först 

valdes 36 artiklar ut för att granskas och analyseras (Cinahl 19 artiklar + Pub Med 17 artiklar). 

Av dessa artiklar 19 artiklar inte överstämde med inklusionskriterier och valdes bort. 2 artiklar 

tillkom via manuell sökning.  Reviewartiklar, artiklar som berörde patienternas upplevelser och 

externa dubbletter exkluderades. 19 artiklar blev kvar till urval 2.  

 

Urval 2: De 19 återstående artiklar lästes igenom i steg fem. Artiklarnas resultat markerades. 

Artiklar där resultatet inte motsvarade syftet exkluderades. 11 artiklar föll bort.  

 

Urval 3: Till urval 3 återstod 8 artiklar. Artiklar lästes i sin helhet och anteckningar gjordes 

enligt Polit och Beck (2012) steg 6. I steg 7 granskades artiklarna. Kvalitetsgranskningen 

genomfördes med hjälp av SBU:s granskningsmall (2017) för att se om studierna höll 

vetenskaplig och forskningsmässig kvalitet. Kvalitetsbedömning av artiklar skedde utifrån 

studiens syfte, urval, datainsamling, analys samt resultat. Studier som hade tydlig beskrivning 

av bakgrund, syfte, metod, dataanalys och resultat bedömdes de ha hög kvalité (SBU 2017). 

Efter granskningen kvarstod 8 artiklar. Artiklarna som ingick i studien presenteras i en 

artikelmatris i bilaga 1. I artikelmatrisen ingår författare, år, syfte, metod, resultat och kvalitet. 

 

 

 

DB 

 

 

Nr 

 

sökord Antal 

träffar 

Urval 1 Urval 2 Urval 3 

   

C 

I 

N 

A 

H 

L 

 

 

 

S1 (MH” primary health care”) 34,588    

 S2 (MH” Diabetes type 2”) 35,878    

 S3 (MH” Community health nursing”) 8,381    

S4 (”MH Attitude”) 8,841    

S5 (MH” Nurse- patient relation”) 10,161    

S6 Nurses experience 25 055    

S7 MH” nurses’ attitude 14 256    

S8 S2 AND S6 76  5(3*) 2 1 

S9 S2 AND S7 25 10(3*) 4(2*) 1 

S10 S1 and S2 AND S6 15 2 1 0 

S11 S2 AND S4 59 2 1 1 

total   19 8 3 

 

*(externa) De artiklarna förekom både i Pub Med och CINAHL 

Tabell 1 och 2 databassökning i CINAHL och Pub Med  
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DB 

 

NR 

 

Sökord Antal artiklar Urval 1 Urval 2 Urval 3 

 

   P 

   U 

   B 

   M 

   E 

   D 

 

 #1 ” Primary health care” (Mesh) 70,605    

#2 Diabetes Mellitus type 2” (Mesh) 68,568    

#3 ” Nurses community health” (Mesh) 511    

#4 ” Attitude” (Mesh) 226,831    

#5 ” Nurse-Patient relation” (Mesh) 8,896    

#6 ” Attitude of health personal” (Mesh) 57 796    

#7 ” Nurses role” (Mesh) 14 449    

#8 #1 AND 2 AND7 11 0 0 0 

#9 #2 AND 3 7 2(1*) 2 0 

#10 #2 AND 5 50 5(1*) 2(1*) 1 

#11 #1 AND 2 AND 6 70 5(2*) 3 2 

#12 #2 AND 4 AND 5 20 5(1*) 2 0 

total   17 9 3 

 Manuell sökning 2 2 2 2 

 

*(Externa) De artiklarna förekom både i Pub Med och CINAHL 

 

Databearbetning och dataanalys 
I Steg 8 genomfördes analys och sammanställning av material enligt Polit och Beck (2012). 

Artiklar skrevs ut i pappersform. Analysen av artiklar genomfördes enligt Granheim och 

Lundmans (2004) beskrivning av manifest kvalitativ innehållsanalys. Det slutliga urvalet 

genomlästes av författaren flera gånger. Vid läsning av artiklar markerades de delar i artikelns 

resultat som svarade mot studiens syfte. Därefter jämfördes med avseende på likheter och 

skillnader och koder bildades. Reflektioner gjordes över koderna som då delades in i 2 

huvudkategorier baserade på deras likheter. Huvudkategorierna i sin tur hade underkategorier. 

 

Etiska överväganden 
Vid en systematisk litteraturstudie ska etiska överväganden göras noggrant. Artiklarna som 

ingår i litteraturstudien skall redovisas och att resultatet som både stödjer och inte stödjer 

författarens egna åsikter skall ingå i resultatet. Det är viktigt att endast använda artiklar som har 

tillstånd av etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). Detta beaktades i studien. 

Granskning av artiklar och sammanställning av resultat har skett så objektiv som möjligt utan 

att personliga åsikter har påverkat resultatet. Den viktigaste grundläggande etiska principen för 

forskning är att man tolkar och översätter så sanningsenligt som möjligt. Citat har skett på 

originalspråket i studien för att förhindra feltolkning (Polit & Beck 2012). Författaren har 

strävat efter att inte förvränga, plagiera eller fabricera någon annans resultat i studien (Polit & 

Beck, 2012). 
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RESULTAT 
Resultatet baserades på 8 vetenskapliga kvalitativa artiklar som belyser distriktssköterskans 

erfarenheter av att stödja och följa upp patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. 

Analysen resulterade i 2 huvudkategorier med underkategorier. Faktorer som påverkar 

förmåga att ge stöd består av underkategorierna, Organisatoriska utmaningar och svårigheter 

och Otillräcklig kunskap. Utmaningar att stimulera till livsstilsförändringar och egenvård 

består av underkategorierna, Förmedla kunskap, Motivation till egenvård och Livsåskådningar 

och Kulturella skillnader. 

 

Figur 2 Schematisk bild av studiens resultat 

 

Faktorer som påverkar förmåga att ge stöd  
Organisatoriska utmaningar och svårigheter samt otillräcklig kunskap var faktorer som 

påverkade sjuksköterskors förmåga att ge stöd.  Deras erfarenheter visade att de har för lite tid 

till sina patienter med diabetes typ 2 för ett effektivt arbete. Högarbetsbelastning, tidsbrist, 

personalbrist och kunskapsbrist resulterade att de inte optimalt stödja diabetespatienter i det 

hälsofrämjande arbetet vilket sjuksköterskor beskriver som utmanande.  

 

Organisatoriska utmaningar och svårigheter 
Organisationens struktur var en av de viktigaste faktorerna för ett effektivt arbete och 

sjuksköterskor identifierade det som utmanande när det inte fanns tydlig struktur, resurser eller 

brist på tekniskt material (Rushfort et al, 2016 & Al- Alawi et al, 2019). Enligt en studie som 

genomfördes i Muskat, Oman av Al-Alawi et al (2019) delade sjuksköterskor och läkare både 

rum och datorer på vårdcentralen. Sjuksköterskor beskrev att detta skapade stress och förlängd 

Distriktsköterskans erfarenheter av att stöja 
och följa upp patienter med diabetes typ 2  

inom primärvården

Faktorer som 
påverkar förmåga 

att ge stöd

Organisatoriska 
utmaningar och 

svårigheter
Otillräckligt kunskap

Utmaningar att 
stimulera till 

livstilsförändringar 
och egenvård

Förmedla kunskap
Motivation till 

egenvård
Livsåskådningar och 
kulturella skillnader
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arbetstid. Den stressiga miljön skapade konsekvenser som till exempel att inte få vara ifred med 

patienten under hälsokontrollen vilket sjuksköterskor upplevde det som utmanande. Delade 

datorer begränsade sjuksköterskors möjligheter att korrekt hantera patientinformation och 

riskerade därmed att information gick förlorad. En sjuksköterska berättade: 
 

Sometimes I have to stay after working hours to finish entering patients’ information into the 

computer as during the service the doctor was using the computer. We have only one computer; 

if another computer were provided the restricted situation could be solved. (Al- Alawi et al 2019, 

s. 8) 

 

I studier som utfördes i England av Rushfort et al (2016) och i Nederländerna av Jansink et al 

(2010) beskrev sjuksköterskor att de saknade verktyg för strukturerad diabetesvård, såsom 

patientutbildnings material som höll hög kvalité för effektiv livsstilsrådgivning. De beskrev 

vidare att om det fanns möjlighet och tillgång till material så fick de inte köpa in det på grund 

av höga kostnader. Sjuksköterskor i dessa studier påpekade att de hade inte tillräckligt med tid 

för ytterligare uppgifter samt att hålla sig uppdaterade med den senaste utvecklingen. De 

menade att detta begränsade deras möjligheter till en optimal livsstilsrådgivning. 

Sjuksköterskor i studien av Jansink et al (2010) beskrev det som att verksamheten tyckte det 

var för dyrt för att planera livsstilsrådgivning in i schemat. Sjuksköterskor i samma studie 

berättade att det var svårt för patienterna att bibehålla eller öka sin fysiska aktivitet, då det inte 

fanns någon träningslokal i närheten. Patienterna var tvungna att resa stora avstånd vilket 

begränsade deras fysiska aktivitet. Sjuksköterskorna påpekade även att en del patienter hade 

inte råd att gå på gym för det var dyrt. 

 

Sjuksköterskor i studien som utfördes i Oman av Abdulhadi et al (2013) beskrev att 

framträdande hinder för en god vård var hög arbetsbelastning och tidsbrist. Deras erfarenheter 

var att hög arbetsbelastning var relaterat till antalet patienter som var listade på vårdcentralen. 

Sjuksköterskor hade uppfattningen att genom färre antal patienter per distriktssköterska skulle 

de ge en bättre diabetesvård. På grund av tidsbrist kunde sjuksköterskorna inte utföra 

hälsoutbildning, därför var det oftast läkarna som genomförde livsstilsrådgivning. En 

sjuksköterska i samma studie sa:” We do not have time to provide health education, the doctors 

do” (Abdulhadi et al 2013, s. 261). Sjuksköterskor erfor att hög arbetsbelastning förhindrade 

kontinuerlig uppföljning av patienter, särskilt i relation till att uppnå glykemisk kontroll. 

Sjuksköterskor beskrev att hög arbetsbelastning resulterade svårigheter med att ha ett gott 

tålamod och att lyssna noggrant (Abdulhadi el al 2013, Boström et al 2013 & Rushforth et al 

2016). På grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist hade sjuksköterskor inte möjlighet att 

medverka i patientutbildningar (Torres et al 2010). En sjuksköterska berättade:  

 
The groups are large, involving talks with too many people. It’s very difficult to orient so many 

people all together [...] with meetings once a week [...] the group becomes tiresome, repetitive, 

unproductive, uninteresting, always the same people [...] the group doesn’t have a start or finish. 

(Torres et al 2010, s.3) 

 

I samma studie, samt i ytterligare en studie påtalade sjuksköterskor brist på personal främst 

sjuksköterskebrist och av saknaden av professionellt team med dietist, sjuksköterskor, läkare 

och fotterapeut (Abdulhadi et al, 2013 & Al-Alawi et al, 2019). Sjuksköterskor identifierade att 

det mesta jobbet utfördes av läkare på grund av brist på sjuksköterskor med diabeteskompetens 

och professionellt team i diabetesvården. Behovet av teamarbete samt att stärka sjuksköterskans 
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roll genom att ge mer ansvar påpekades som viktig i diabetesvården. Avsaknaden av 

professionella team i diabetesvård ledde till att hela teamet var inte tillgängligt och 

sjuksköterskorna kunde inte utföra sina egna uppgifter, eftersom de var tvungna att utföra 

andras uppgifter vid sjukdom. En sjuksköterska i studien sa: ‘We have an extreme shortage of 

nurses. We run a combined (diabetic and hypertensive) clinic in the morning but even if we 

want to separate the clinics, we can’t.’ (Al-Alawi et al 2019, s.9). Sjuksköterskorna beskrev att 

de jobbade inte enbart med diabetes och hade även andra uppgifter och patientgrupper och det 

påverkade deras möte med diabetespatienter. De önskade därför enbart jobba med diabetes 

istället för att springa mellan andra kliniker för att få kontinuiteten i uppföljningen. 

Sjuksköterskorna i studien av Al-Alawi et al (2019) påpekade att ytterligare personalresurser 

från olika yrken som en bra lösning. 

 

Otillräcklig kunskap 
En erfarenhet som framkom i studien av Jansink et al (2010) var att sjuksköterskorna kände sig 

osäkra i rådgivningssituationer då de inte visste vad de skulle säga eller göra i mötet med 

patienter med diabetes typ 2. Sjuksköterskorna i studien av Jansink et al (2010) beskrev att de 

saknade tillräckligt med kunskap om fysisk aktivitet, rådgivning angående rökstopp och 

saknade även specifika kostråd för att ge adekvat livsstilsrådgivning till patienterna. 

Sjuksköterskorna betonade även att de hade för lite kunskap om de speciella 

träningsprogrammen för diabetespatienterna. En studie som utfördes i Brasilien av Torres et al 

(2010) beskrev sjuksköterskorna att det största hindret för effektiviteten av diabetesvården var 

de otillräckliga kunskaperna hos sjuksköterskor om hanteraring av diabetessjukdom och 

patientutbildning. Kunskaper om sjukdom, vikten av behandling och hantering av olika 

pedagogiska metoder var viktiga områden som sjuksköterskorna beskrev att de hade 

otillräckliga kunskaper om. En sjuksköterska berättade: “I feel poorly prepared in relation to 

the [patient] education dynamics and teaching techniques [...] I don’t feel trained for health 

education or developing knowledge on the disease.” (Torres et al 2010, s. 3).  

 

I studien av Jansink et al (2010) berättade sjuksköterskorna att de inte visste hur de ska utveckla 

en konkret och strukturerad handlingsplan i samarbete med patienten. De påpekade att de inte 

visste hur de ska anpassa sin rådgivning till det stadium patienten befann sig på. 

Sjuksköterskorna i den studie berättade vidare att de tillhandahåller informationen för snabbt 

och har för höga förhoppningar på förändringar i livsstil hos patienter vilket resulterar i 

patientens motstånd. Sjuksköterskor önskade därför färdigheter för att övervinna denna barriär.  

 

I studien av Rushforth et al (2016) berättade sjuksköterskorna att de inte hade tillräcklig 

medicinsk kunskap och deras utbildning var otillräcklig för att bedriva optimal 

diabeteshantering och behandling. Sjuksköterskorna betonade patienternas behov av stöd för 

uppföljning av planer och självhantering. En sjuksköterska berättade i studien:” One client was 

documenting “error” every time [the blood glucose] meter said error … no one had explained 

this meant error with machine/strip.’ (Rushforth et al 2016, s.116). Sjuksköterskorna i studien 

av Al- Alawi et al (2019) beskrev att de har kunskap och färdigheter inom diabetes men önskar 

att utbilda sig diabetessköterska. De önskar att jobba enbart med diabetes. De menade att 

diabetesutbildning skulle vara bättre både för sjuksköterskorna och patienterna när det gäller 

kvalitet på vården och tillfredställelsen hos sjuksköterskor.  
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Sjuksköterskor i studien som utfördes i Sverige av Hörnsten at al (2008) betraktar kunskap som 

yrkesmakt. De påtalade att hur obehagliga de kan känna sig om att inte vara expert. De påtalade 

även hur svårt det är att hantera patienter som har det bra. De menar att det är lättare att nå 

patienter med råd när de är sjuka och lite svårare att ge konkret förslag som de kommer att följa 

eller lyssna på när de har det bra. Sjuksköterskor påpekade att de kände sig mer säkra i sin roll 

och mer bekväma när de har mer kunskap om sjukdomen än patienten själv. En sjuksköterska 

berättade: 

 
Some patients have even more knowledge than I do and ask questions that I can’t answer…I then 

realize how limited my knowledge is, much less than that of some patients, and this is not the 

modern situation I want to adapt to …Should I? (Hörnsten et al 2008, s.67) 

 

Utmaningar att stimulera till livsstilsförändringar och egenvård 
Hälsoutbildning var viktigt för att förbättra patienternas kunskap om sjukdomen. Att motivera 

patienterna till egenansvar var viktigt i den stödjande arbete för egenvårdsbeslut och 

delaktighet. I vissa studier påpekade även sjuksköterskor att det kulturella och livsåskådningar 

hos patienter med annan etnisk bakgrund påverkar behandlingen av diabetespatienter, 

 

Förmedla kunskap  
I studien av Jansink et al (2010) framhåller sjuksköterskor att det var svårt med uppföljning när 

patienten uppvisar brist på framtidsengagemang och visar ointresse. Sjuksköterskor 

identifierade att svårigheten att få patienterna intresserade beror i många fall på att det för 

många patienter är enkelt att gå i samma spår som man alltid gjort. Detta upplevde 

sjuksköterskorna som ett motstånd till förbättring eller förändring. Sjuksköterskor i studien av 

Hörnsten et al (2008) upplevde svårigheter med att motivera en del patienter till eget ansvar 

eller motverka deras val för de inte alltid höll sig till sanningen. Patienterna tog inte ansvar för 

sin egenvård och detta medförde dåligt förtroende och svårigheter med att lita på patienten vid 

livsstilsrådgivning. En sjuksköterska berättade: 

   
A lot of patients tell us that they exercise and eat well and are living a perfect life and wonder why 
their [blood sugar] values are so high. It’s at that moment that our problems become obvious. We 

can’t counter their claim with anything because we know they’re not telling us the truth. (Hörnsten 

et al 2008, s.66) 
 

I studien av Jansink et al (2010) beskrev sjuksköterskor att det är en dietists uppgift att ge 

specifika kostråd men på grund av dåliga möten med dietister så vägrar patienterna att träffa 

dietist. Sjuksköterskorna beskrev vidare åsikten att sjuksköterskorna är då tvungen att ge 

kostråd och kunde berätta för patienterna vad som är bra eller dåligt för dem, men för specifika 

kostråd behövde patienterna fortfarande träffa en dietist. Sjuksköterskorna i samma studie 

beskrev även att det var svårt att motivera patienterna till en hälsosam kost, för patienterna 

hävdade att de redan visste hur de skulle äta och vilka produkter som var bra. En sjuksköterska 

sa:  

 
It is difficult to motivate older patients with diabetes to eat healthful food - they say: 'I am 75 

years old and I do not intend to go on a diet,' 'I have reached a good old age with my own eating 

habits,' or 'If I live 10 years less - so what? I'm alone anyway. (Jansink et al 2010, s.4) 
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I studien av Abdulhadi et al (2013), Al- Alawi et al (2019) och Jansink et al (2010) påpekade 

sjuksköterskorna att de upplevde svårigheter med att hjälpa en del diabetespatienter pga. att 

patienterna hade otillräckliga kunskaper om diabetes och livsstil. Sjuksköterskor i studien av 

Abdulhadi et al (2013) nämnde att patientens ålder och utbildningsnivå som några faktorer hos 

patienten som påverkade deras motivation att förändra sin livsstil och ansåg att de yngre och 

utbildade ansträngde sig mer för att förbättra sin kost, i jämförelse med lägre utbildade patienter, 

äldre patienter och patienter med sämre läsförmåga.  

 

Motivation till egenvård 
Sjuksköterskor i studien av Jansink et al (2010) beskrev att de har ett ansvar att hjälpa patienten 

att komma till insikt om sin sjukdom men egenvårdsansvaret ligger hos patienten. De menade 

att deras uppgift är att involvera patienterna i beslutfattande men i praktiken gav de regelbundna 

enkla livsstilsinformation och råd på grund av svårigheter med att bli av med gamla och 

olämpliga rutiner. En sjuksköterska sa: "Some patients can hardly move. I look for alternatives 

to solve the barrier, but I have to give these patients time to look for a solution 

themselves."(Jansink et al 2010, s.4). I motsatts beskriver sjuksköterskor i studien av Hörnsten 

et al (2008) att hälsorådgivning och patientutbildning utgjorde huvuddelen av deras 

ansvarsområde, att ge verktyg för att patienten ska kunna bli oberoende. Sjuksköterskor i 

samma studie påpekade att deras jobb är att ge tydliga, konkreta och snabba råd. De menade att 

det är lättare för patienten att bara invänta sjuksköterskans råd än att hitta sina egna vägar och 

mål.  

 

I studien som utföres i Sverige av Boström et al (2014) beskrev sjuksköterskorna att det var 

svårt att få patienterna att ta egna initiativ till livsstilsförändringar, råd och behandling. De 

menade att det resulterade i negativa attityder gentemot sjuksköterskor. De beskrev även att en 

del patienter som försöker gärna lägga över ansvaret hos sjuksköterskan eftersom patienten 

själv inte känner sig motiverad. Sjuksköterskorna påpekade att de inte alltid kan lösa 

patienternas problem och patienterna måste komma till insikt om att hitta lösningar.”You 

cannot always rely on us to take the initiative. If you have concerns, then you can call.” 

(Boström et al 2014 s.190). En förutsättning för att få patienterna ansvarstagande och 

självständiga enligt sjuksköterskor i den studien är att få dem engagerade och delaktiga i 

behandlingsplanen. Sjuksköterskor i den studien beskrev vidare att när patienterna blir 

delaktiga i sin egenvård finner de enklare lösningar på sina problem, och kommer med egna 

förslag på alternativa behandlingsstrategier för att upprätthålla hälsa och egenvård. 

 

Sjuksköterskor i studien som utfördes i Sverige av Boström et al (2013) erfor att 

personcentrerad vård var viktig för patienternas delaktighet i egenvård och beslutfattande.  

Sjuksköterskor menade att personcentrerad vård är viktigt men är tidskrävande. I studien av 

Torres et al (2010) påpekade sjuksköterskor att det var viktigt att förbättra individuell 

patientutbildning genom att arbeta med sociala och kulturella frågor för patienternas delaktighet 

i egenvård samt hjälpa patienterna att inse att deras egna handlingar kan göra skillnad i 

diabetesbehandlingen. I en annan studie som utfördes i Sverige av Boström et al (2014) 

identifierade sjuksköterskor vikten av att ta den enskilde patientens åsikter i beaktning genom 

personcentrerad vård och identifierade kunna förbättra diabetesvården och egenvården.  
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Livsåskådning och Kulturella skillnader 

I studier som utfördes i Nederländerna av Jansink et al (2010) och i Muskat, Oman av Al-Alawi 

et al (2019) menade sjuksköterskorna att språket kunde vara ett hinder i mötet med patienter 

från andra kulturer. Sjuksköterskor i studien av Jansink et al (2010) lyft fram språkliga 

svårigheter som ett hinder i livsstilsförändringar. Sjuksköterskor i studien av Al-Alawi et al 

(2019) lyckades inte att erhålla tillräckligt och korrekt information i samband med tolkning via 

familjemedlemmar, släkt och vänner då otillräckliga informationen via tolkning påverkade 

sjuksköterskans livsstilsrådgivning. Att söka andras åsikter, söka sig till läkare inom samma 

kultur och tacka nej till behandlingsmetoder beskriver sjuksköterskor i samma studie som ett 

vanligt kulturellt beteende och som försvårade situationen både för läkare, sjuksköterskorna 

och för patienterna. I studier av Al- Alawi et al (2019) och Abdulhadi et al (2013) betonade 

sjuksköterskor att den traditionella maten hade en negativ påverkan på patienternas hälsa, 

eftersom traditionella mat innehöll ett hög halt av socker och fett. Sjuksköterskor i dessa studier 

erfor att det är utmanande att övertyga en del äldre patienter att minska eller sluta konsumtionen 

av traditionell mat.  

 

Sjuksköterskorna i studien som utfördes i Oman av Abdulhadi et al (2013) beskrev att de inte 

kunde övertala patienterna att diabetes inte är ett stigma, därför var patienterna alltför rädda för 

att låta sig registreras i diabetesregistret eller äta separata måltider i hemmet av rädsla för 

stigma. Sjuksköterskor i samma studie beskrev vidare att en del patienter ansåg att sjukdomen 

kom från Allah (Gud). Sjuksköterskor betonade att tron på att sjukdomen kommer från gud 

utgjorde en särskild utmaning i arbetet med livsstilsförändringar eftersom denna tron om 

sjukdomen kunde göra patienterna mindre mottagliga att förstå innebörden av egenvård, att 

följa medicinska råd och ändra på sina levnadsvanor. 

 

Diskussion 
Syftet med litteraturstudien var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och 

följa upp patienter med diabetes typ 2 inom primärvård. Resultatet i studien visar att 

distriktssköterskor beskriver arbetet med typ 2 diabetespatienter som viktigt om än utmanande 

på grund av många försvårande faktorer. Litteraturstudien resulterade i 2 huvudkategorier; 

faktorer som påverkar förmåga att ge stöd och utmaningar att stimulera till livsstilsförändring 

och egenvård. 

 

Resultatdiskussion 

Litteraturstudien avsåg att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och följa upp 

patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. Erfarenheter från sjuksköterskor i 

föreliggande studie visade att sjuksköterskor upplevde svårigheter med att tillhandahålla en 

optimal diabetesvård på grund av bister i organisationen. Dessa faktorer handlade om tidsbrist, 

hög arbetsbelastning, samarbete och personalbrist. (Rushforth et al, 2016; Abdulhadi et al 2013; 

Al-Alawi et al, 2019; Jansink et al, 2010 & Torres et al, 2010). I resultatet framkom att tidsbrist 

påverkade sjuksköterskors arbetssätt. De kunde inte utföra hälsoutbildning, eller följa upp 

patienter regelbundet och patienterna kunde inte få den vården som de behövde. I studien av 

Jallinoja et al (2007) beskrev distriktssköterskorna att deras tidsschema är för pressat för att 

sätta sig in i patienters livssituation. Distriktssköterskor beskrev att tidsbrist gör det svårt att 

behålla greppet om varje patients behov. 
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Enligt Alhyas et al (2013), är det viktigt att stärka primärvårdens roll i det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. I samma studie beskrevs faktorer som minskar kvalitén på 

distriktssköterskans arbete och ger dåligt patientföljsamhet. En viktig faktor var hög belastning 

i arbete som distriktssköterska samt stort antal patienter per distriktsköterska. Detta stämmer 

överens med denna litteraturstudiens resultat som visade att hög arbetsbelastning förhindrade 

kontinuerlig uppföljning av patienter, särskilt i relation till att uppnå glykemisk kontroll. I 

Alhyas studie (2013) ledde hög arbetsbelastning till ökat stress hos sjuksköterskor och minska 

kvalitet på den vård som sjuksköterskor ger till patienter med diabetes typ 2.  

 

Denna litteraturstudies resultat visade att sjuksköterskorna saknade samarbete med andra 

yrkesprofessioner (Abdulhadi et al, 2013 & Al-Alawi et al, 2019). Samarbete med dietister 

påpekades som viktigt för en utförligt kostrådgivning för sjuksköterskor inte hade kompetens 

för att ge specifik kostrådgivning till patienter. Detta för att bättre motivera patienterna till 

livsstilsförändringar (Jansink et al, 2010). Detta styrks av studien som utfördes i Nederländerna 

av Wermunt et al (2012) att sjuksköterskorna saknade kunskap om livsstilsrådgivning. 

Samarbete med dietister kunde vara nödvändigt för att täcka kunskapsluckan och minska 

tidspressen hos sjuksköterskorna. Brist på personal främst sjuksköterskebrist och teamarbete 

förekom i denna litteraturstudie (Abdulhadi et al 2013; Al-Alawi et al 2019; Torres et al 2010 

& Rushforth et al 2016). Tunga arbetsbelastningar och begränsad tid att fullföra arbetsuppgifter 

på grund av personalbrist enligt Graue et al (2013) hämmar sjuksköterskornas förtroende och 

autonomi för att tillhandahålla en god diabetesvård. 

 

Sjuksköterskors otillräckligt kunskap och kompetens var den andra faktor som identifierades i 

denna litteraturstudie vad gäller sjuksköterskors erfarenheter i mötet med diabetespatienter. 

Sjuksköterskor hade dålig kunskap om diabetes och att deras utbildning var otillräcklig. Många 

av sjuksköterskorna kände sig osäkra på att ge råd om fysisk aktivitet, kost, och även att utföra 

konkreta handlingsplaner med patienter (Jansink et al 2010; Rushfort et al 2016). Detta 

bekräftar Mulder et al (2005) i sin studie att dålig kunskap hos sjuksköterskor hämmar en 

effektiv kommunikation och försämrar sjuksköterskans förmåga att stödja patienten för 

egenvård. Enligt Socialstyrelsen (2018) är vägledning och undervisning det primära målet för 

att stärka hälsa och livskvalitet för patienter med diabetes. Bristande kompetens hos 

vårdpersonal ökar risken för skador i vården, vårdens kvalitet och patientsäkerhet 

(Socialstyrelsen, 2015). Stöd från sjuksköterskor som är specialiserade i diabetesvård 

påpekades som nödvändigt för att patienter själva ska kunna hantera sin diabetes (Moser et al, 

2008). I den här litteraturstudien framkom även sjuksköterskors önskemål om utökad utbildning 

och behovet av specialistutbildning för korrekt hantering och bedömning (Al-Alawi et al 2019; 

Hörnsten et al 2008 & Torres et al 2010). Sjuksköterskor som är specialiserade i diabetes kan 

ha en viktig vägledande roll, på grund av det antal ökade patienter som hanteras i primärvården 

enligt studien av Moser et al (2008). Detta styrks även i studien av Wermunt et al (2012) att 

distriktssköterskor var de som spelade huvudrollen i omvårdnaden gällande livsstilsrådgivning. 

Sjuksköterskor i den studie påpekade att specialistutbildning och kontinuerlig utbildning som 

viktigt och nödvändigt.  

 

Litteraturstudien visade att sjuksköterskor upplevde utmaningar i samband med        

livsstilsförändring och egenvård. Patienternas dåliga kunskap om diabetessjukdomen samt 
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oviljan och motstånd mot förändring begränsade behandlingsmöjligheterna. Att förmedla 

kunskap och motivera till förändring var viktigt i det hälsofrämjande arbetet (Abdulhadi et al 

2013; Alalawi 2019 & Jansink et al 2010).  Orem (2001) betonar motivationen som en viktig 

komponent för att utföra egenvårdshandlingar. Alla patienter har inte samma eftersträvan om 

att själva söka kunskap och information. En sjuksköterska ska engagera sig i patientens hälsa 

utifrån sin kunskap för att få en bild av patientens livsperspektiv. Hur man värderar livet, hälsa 

och välmående kan vara faktorer som påverkar egenvård (Orem, 2001). Detta bekräftades även 

i studien av Larenjo (2014) att patienter hade dåligt kunskap om diabetessjukdom och var i 

behov av information om diabetessjukdom för att kunna hantera sin sjukdom. 

Distriktssköterskan ska genom sin kompetens kunna identifiera problem och stärka patienten i 

behandlingen för egenvård (Distriktssköterskeföreningen, 2008). Detta stämmer överens med 

denna studies resultat som visade att sjuksköterskans stöd och motivation var viktigt i det 

hälsofrämjande arbetet. Behandlingen och vården ska så långt så möjligt utformas och 

genomföras i samråd med patienten. Att involvera patienter bidrar till en säkrare vård, ökar 

följsamheten till behandlingen och förbättrar resultatet (SFS:2010;659; SFS: 2014;821).  

 

Resultaten i den här litteraturstudien visade vikten av fysisk aktivitet i behandlingen av patienter 

med diabetes typ 2 och sjuksköterskors dåliga kunskap om speciella träningsprogram 

(Abdulhadi et al 2013 & Jansink et al 2010). Distriktssköterskor ska ha fördjupade kunskaper 

för att adekvat uppmärksamma behovet av samt initiera träning och aktivitet 

(Distriktssköterskeföreningen, 2008). Vidare beskriver distriktssköterskeföreningen att 

patientutbildningar både individuellt och grupp är viktiga för förståelsen av diabetes och 

egenvård. En nationell enkät som utfördes 2007 inom primärvård, visade att en femtedel av 

vårdcentraler bedriver grupputbildning för personer med typ 2 diabetes. Det visar sig att Hba1c- 

värden förbättras efter gruppbaserade utbildningsprogram vid diabetes typ 2 (SBU, 2009). 

 

Att få jobba med personcentrerad vård beskriver distriktssköterskor som viktigt för patientens 

engagemang och delaktigheten i egenvård (Boström et al, 2013). Personcentrerad vård gav 

sjuksköterskorna en annan syn på hantering av diabetespatienter men det var tidskrävande 

(Boström et al 2013 & Boström et al, 2014).  Mulder et al (2015) bekräftar detta i sin studie att 

genom personcentrerat arbetssätt visas det respekt för patientens upplevelser av sjukdom och 

oro samt medför ett intresse för patienternas åsikter. Om sjuksköterskan visar respekt för 

patientens sårbarhet, värdighet och självbestämmande, så öppnas möjligheten till upplevelse av 

tillit, hopp och mening hos patienten (Svensk sjuksköterskeföreningen, 2016). Det skulle vart 

värdefullt att se hur personcentrerad vård ändrar distriktssköterskans sätt att jobba och hur den 

hjälper patienten att vara delaktig i sin diabetesvård.  

 

Erfarenheter från distriktssköterskor i denna litteraturstudie visade att de upplevde svårigheter 

i att motivera patienter med annan kulturell bakgrund till livsstilsförändringar och egenvård. 

Kulturella skillnader, matvanor och språkliga svårigheter hos patienter med annan etnisk 

bakgrund var faktorer som förhindrade sjuksköterskorna att ge en bra följsamhet och stöd 

(Jansink et al 2010; Al_Alawi et al, 2019 & Abdulhadi et al, 2013). I Jeavens et al (2005) studie, 

där det framkom att vissa sjuksköterskor hade stor önskan om att få utbildning om omvårdnad 

i relation till patienter från andra kulturer. Sjuksköterskorna påpekade sin okunnighet kring 

olika kulturella övertygelser samt frustration över sin egen osäkerhet i hantering av patienter 

med olika etnisk bakgrund.  
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Denna litteratutstudiens resultat visade att språksvårigheter skapade risk för missförstånd för 

både patienten och sjuksköterskan vid rådgivning samt svårigheter med att få korrekt 

information på grund av tolkning via familjemedlemmar. Användning av tolk enligt Statin och 

Wändel (2012) kan inte kompensera den negativa effekten av språksvårigheter.  

Distriktssköterskor i studien av Ahlyas et al (2013) ansåg att tolken inte kunde lösa problemet 

helt för personer med språksvårigheter eftersom språkskillnader kan fungera som ett hinder för 

att överfara informationen till patienten därför påverkas kommunikationen mellan patient och 

distriktssköterska. Socialstyrelsen (2015) beskriver att diabetesvården kan förbättras genom att 

erbjuda både patienter och sjuksköterskor kulturellt anpassad utbildning. Kunskap om olika 

kulturers särdrag är viktigt för att kunna anpassa vård och utbildning till personer med olika 

kulturell bakgrund. Anpassning gäller språket med eller utan tolk men också utbildning om kost 

och andra livsstilsfaktorer. Idag är det fåtal primärvårdsenheter som erbjuder kulturell anpassad 

utbildning.  

 

Den traditionella matens negativa påverkan på patienters hälsa framkom i denna studie. 

Sjuksköterskor upplevde att det var utmanande att övertyga en del patienter att sluta eller 

minska konsumtionen om rationella mat som innehåller mycket fett och socker. Socialstyrelsen 

(2018) beskriver att hälso-och sjukvårdspersonalen kan hamna i ett etiskt dilemma. Med hänsyn 

till patientens självbestämmande och integritet kan vårdpersonalen inte tvinga patienten att 

acceptera behandlingen men ur ett etiskt perspektiv är det viktigt att vårdpersonalen ger saklig 

och välgrundad information så att patienten kan fatta beslut utifrån sina behov och önskemål 

som baseras på kunskap och medvetenhet om riskerna. Stattin och Wändel (2012) beskriver att 

varje individ har en bild av hälsa som är beroende av den kultur som denne tillhör vilken är 

annorlunda i olika kulturer och kan leda till olika uppfattningar om sjukdom och hälsa samt 

olika värderingar hos vårdpersonal och patienten. Därför är det betydelsefull för 

distriktssköterskor att ha kunskap och kompetens om olika kulturer för att kunna erbjuda 

diabetespatienter från andra kulturer diabetesutbildning som överensstämmer med individens 

kulturella övertyggeler och förväntningar för att förbättra följsamheten samt kunna stödja. 

 

Metoddiskussion 

Litteraturstudien avsåg att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och följa upp 

patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. Studien är en systematisk litteraturstudie som 

utformades enligt Polit och Beck (2012) och baseras på tidigare forskning. Litteraturstudien 

baseras på åtta vetenskapliga artiklar med kvalitativ metod. Syftet styrde vilka sökord som 

användes i databaserna. 

 

Inklusions och exklusionskriterier valdes utifrån studiens syfte och problemformulering och 

kriterierna användes för få en mängd hanterbara artiklar att bearbeta. Författaren koncentrerade 

sig på aktuell forskning och därför användas tidsintervallen. Artiklar som ingick i studien var 

publicerade mellan januari 2008 till augusti 2019 för att få fram tillräcklig mängd av data. År 

2019 inkluderades för att inte missa den senaste forskningen. Polit och Beck (2012) skriver att 

litteraturstudier bör vara baserade på aktuell forskning och att endast ta med nyare artiklar ger 

ett mer aktuellt resultat, med aktuell forskning. Valet av databaserna CINAHL och Pub Med 

motiveras med att de enligt Polit och Beck (2012) innehåller forskning om omvårdnad samt 
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hälsa och medicin. Artiklar söktes i databaser CINAHL och Pub Med för att finna så många 

relevanta artiklar så möjligt. Trots att sökorden var olika var i Pub Med och CINAHL var 

innebörden av dessa sökord densamma och en anledning till de olika sökorden som används i 

databaserna var att databaserna har egna förutbestämda sökord.  

 

3 av de 8 artiklar som ingick i studien handlade om både sjuksköterskors och andra 

yrkesgruppers erfarenheter. Även om artiklarna handlade andra yrkesgruppers erfarenheter så 

inkluderades endast sjuksköterskornas erfarenheter i artiklarna vilket gör att studiens syfte inte 

påverkades negativt. En svaghet i studien kan eventuellt vara att studien baserades på ett litet 

urval av artiklar. Trots åtta artiklar ansåg författaren att det har bidragit till ett bra resultat utifrån 

syftet i studien om distriktssköterskan erfarenhet och på så viss visat högre trovärdighet.  

 

Artiklar som ingick i studien granskades enligt SBU:s granskningsmall (2017) för att öka 

studiens trovärdighet. Sökningar gav inte så många artiklar som motsvarade studiens syfte. 

Därför utförts även manuella sökningar. Artiklar som ingick i studien motsvarade studiens 

syfte. Litteraturstudien innehåll artiklar från olika världsdelar och författaren ansåg att det var 

viktig forskning eftersom diabetes är en folkhälsosjukdom. Artiklarna som användes i studien 

kommer från Nederländerna, England, Muskat-Oman, Oman, Brasilien och Sverige. Kunskap 

om diabetes är ett grundläggande behov hos alla diabetespatienter och sjuksköterskor över hela 

världen. Att artiklarna kommer från olika delar av världen kan ha gett en bred översikt på ämnet 

och fler infallsvinklar att reflektera över. Resultatet i denna studie har därför påverkats av olika 

kulturella aspekter samt att diabetesvården i olika länder har varierande resurser att erbjuda. 

Det bör därför beaktas att resultatet kan ha präglats kulturer, religioner och samhälleliga 

attityder. Därför kan det också diskuteras om resultatet är tillämpbart i Sverige, med tanke på 

skillnader i sjukvårdssystem, utbildning och kunskap om diabetes typ 2.   

 

För studiens trovärdighet och pålitlighet följde studien kvalitetskriterier. Trovärdigheten 

stärktes av en tydlig redovisning, datainsamling och analys. Dataanalysen identifierades med 

hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Reliabiliteten i studien främjades i studien genom utförligt 

urval av sökord, datainsamling och analys. Enligt Polit och Becks (2012) nio steg (figur 1) 

stärktes tillförlitligheten i litteraturstudien av att metoden var lättöverskådlig för läsaren. Alla 

artiklar som använts i studien var etiskt godkända vilket höjer studiens pålitlighet av resultaten 

(Polit och Beck 2012). För att förstärka innehållsvaliditet användes urvalskriterier samt att 

utföra litteratursökningar. Kvalitetsgranskning av artiklar genomfördes efter urvalet av artiklar 

för att stärka validiteten och reliabiliteten. Engelsk-svensk ordbok användas under hela studien 

för att undvika feltolkning vid översättning. 

 

Slutsats 
Resultatet i studien beskriver olika faktorer som påverkade distriktssköterskans förmåga att 

stödja patienter med diabetes typ 2. Organisatoriska utmaningar och svårigheter påverkade 

distriktssköterskans förmåga att tillhandahålla diabetesvård och ge stöd till patienter. 

Distriktssköterskans bristande kunskap med avseende på kompetens utmanade möjligheterna 

till en optimal livsstilsrådgivning och stöd i det förebyggande hälsoarbetet. Att motivera 

patienterna till egenansvar var viktigt i den stödjande arbete för att främja egenvårdsbeslut och 

delaktighet. Livsåskådning och kulturella skillnad var viktiga aspekter att beakta i behandling 
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av diabetes för ett effektivt arbete med egenvård. Därför är det viktigt att beakta livsåskådning 

och kulturella skillnader i det stödjande arbetet.  

 

Klinisk betydelse 
Syftet med denna studie var att belysa distriktssköterskans erfarenheter av att stödja och följa 

upp patienter med diabetes typ 2 inom primärvården. Sjuksköterskorna uttrycker att 

organisationens struktur är viktigt för att kunna utföra ett effektivt arbete och för kontinuitet i 

diabetesvården, vilket inte alltid fungerar. Resultatet tyder på otillräcklig kunskap hos 

sjuksköterskor inom ämnet. Distriktssköterskor uttrycker att de är i behov av kunskap och 

kompetensutveckling för att kunna bidra med god vård i det hälsofrämjande arbetet. Mer 

patientutbildningar behövs för att öka förståelse om sjukdomen och för egenvård. 

 

Förslag till vidare forskning 
Forskning behövs om distriktssköterskans erfarenheter av att stödja patienter med diabetes typ 

2 inom primärvården. Det begränsade antalet av artiklar som finns inom området och samtidigt 

det ökande antalet som drabbas av diabetes typ 2 och deras behandling via primärvården av 

distriktssköterskor tyder på mer forskning inom området. Det är viktig och intressant att forska 

fram hur god kunskap och kompetens påverkar patienters hälsa och livskvalitet, dess påverkan 

på effektiviteten i diabetesvården.   
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patienten i fokus och individuell behandla varje 
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både patienten och distriktsköterska en starkare 
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2008 Att beskriva sjuksköterskors 

erfarenheter med bemötande av 
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Fokusgrupps intervjuer 

med 17 sjuksköterskor om 

deras upplevelser av att 

vårda för patienter med 

diabetes. Intervjuerna 

analyserades av kvalitativ 

innehållsanalys.   

Bortfall:0 

Resultat i studien visade konflikter i möten med 

patienter inom 4 olika teman. Att implementera 

riktlinjer samtidigt som det var patient-centrerat 
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även att sjuksköterskor tyckte det medicinska 

kunskaperna var viktigare än 
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analysis 

2010 Att undersöka hinder som 

sjuksköterskor stöter på i 

livsstilsrådgivning till patienter 

med typ 2 diabetes 

Kvalitativ semi-

strukturerad studie med 

fördjupade intervjuer med 

12 sjuksköterskor som har 

varit involverade inom 

diabetesvård. Intervjuerna 

undersöktes av 2 forskare.  

Bortfall:0 

 Sjuksköterskor kände hinder på patientens 

nivå. Patienter hade en begränsad kunskap om 

en hälsosam livsstil och en begränsad insikt i 

sitt eget beteende. Patienterna saknade 

motivation för att ändra sin livsstil. 

Sjuksköterskorna meddelade att de saknade 

rådgivningskompetens och otillräcklig tid som 

hinder för effektiv livsstilsrådgivning. 
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Barriers to effective 

management of type 2 

diabetes in primary 

care: a qualitative 

systematic review 

2016 Att vägleda kvalitetets 

förbättrings strategi för typ 2 

diabetes genom att förbättra 

kvalitativa bevis på läkarnas och 

sjuksköterskors upplevda 

inflytande inom vården. 

Kvalitativa studier i 

primärvård för läkare och 

sjuksköterskor deras syn 

och påverkan på 

behandlings mål för typ 2 

diabetes. 32 studier mellan 

1980–2014. 

Studien resulterade att det saknas fortfarande 

kunskap om riktlinjer och färdigheter om 

sjukdomen. Kunskap kännetecknades särskilt 

viktig och underlättande för patientens 

beteende för förändring. Det upplevdes även 

frustration över patienters efterlevnad och oro 

över förlängd behandling. Många barriärer till 
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England 

Bortfall: icke engelska 

studier räknades inte 

att förbättra vård är mottagliga till 

beteendesförändringsstrategier. 

Torres,H.C., 

Rozemberg, 

B., 

Amaral,M.& 

Bodstein,R. 

 

Brazil 

Perceptions of 

primary healthcare 

professionals towards 

their role in type 2 

diabetes Mellitus 

patient education in 

Brazil 

2010 Ändamålet med studien är att 

undersöka kunskaperna samt 

uppfattningar inom primärvård 

vid praktiskt arbete och 

möjliggöra utbildning till 

patienter med typ två diabetes 

mellitus. 

23 hälso- och 

sjukvårdspersonal som 

involverade sig inom 

diabetesvård deltog i en 

fokusgrupp för att 

diskutera sina 

patientutbildnings 

metoder och utmaningarna 

för effektiv 

patientutbildning inom 

diabetesegenvård. 

Bortfall:0 

 

Resultat visade brist på teknisk kunskap bland 

hälso- och sjukvårdspersonal samt förberedelse 

inom vissa aspekter utav typ 2 diabetes 

mellitus. Även brister inom arbetsmiljön och 

dålig organisation. Problem uppstod hos 

sjukvårdspersonalens praktik vid införande och 

användande av modeller för diabetesvård. Vid 

frågor som är rörde själva patienten om hinder 

till patientutbildning uppstod det också 

problem.  
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