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Sammanfattning 
 

Diabetes är en av nutidens största folksjukdomar vilket 
innebär en utmaning för samhället och sjukvården. I 
vägledning av patienter med diabetes bör distriktssköterskan 
motivera den enskilde till eget ansvar, hantering av 
sjukdomen och prioritera de psykosociala aspekterna. Aktivt 
deltagande i egenvård för patienter med diabetes typ 2 har 
uppmärksammats som en betydelsefull faktor för att 
åstadkomma effektiv vård och behandling. Hur 
distriktssköterskor upplever utmaningen att främja egenvård 
för patienter med diabetes typ 2 är en intressant 
forskningsfråga. Syftet med denna studie var att belysa 
distriktssköterskors upplevelser av att främja egenvård hos 
patienter med diabetes typ 2. En induktiv kvalitativ ansats 
har använts och fyra intervjuer med distriktssköterskor på 
vårdcentraler i Hallands län har genomförts. Intervjuerna 
analyserades med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. I 
studien framkom kategorierna: skapa förutsättningar, rollen 
som egenvårdsrådgivare och hinder kring 
egenvårdsrådgivning. Distriktssköterskor upplevde att 
motivera patienter och stödja dem i egenvårdsansvaret 
gjorde patienter positiva till förändring. Genom att bygga 
upp ett samarbete med patienter och få dem att förändra 
något i sin livssituation ökade egenvårdsansvaret. 
Distriktssköterskor upplevde tidsbrist, patienternas bristande 
egenvårdsansvar och svårigheter att ge individuella råd som 
hinder i egenvårdsrådgivningen. Framtida forskning med 
fullskaliga studier kan förstärka relevansen i denna studie 
samt tydliggöra distriktssköterskors arbete hos denna 
patientgrupp. 
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Abstract  
 

Diabetes is one of today’s most common diseases, which 
means a challenge for society and healthcare. In the guidance 
of patients with diabetes should the district nurse motivate 
the individual to take responsibility, management of disease 
and prioritize the psychosocial aspects. Active participation 
in self-care for diabetes patients has been recognized as one 
of the most important factors to provide effective care and 
treatment. How district nurse experiencing the challenge of 
promoting self-care for patients with type 2 diabetes is an 
interesting research question. The purpose of this study was 
to elucidate the district nurse perceptions of promoting self-
care in patients with type 2 diabetes. An inductive qualitative 
approach was used and four interviews with district nurses at 
health centers in Halland County have been completed. The 
interviews were analyzed using qualitative content analysis. 
The study revealed the categories: create conditions, the role 
of self-care adviser and obstacles around self-care advice. 
District nurses felt that motivate patients and support them in 
self-care responsibilities did patients positive to change. By 
building a collaboration with patients and get them to change 
their life situation increased self-care responsibility. District 
nurses experienced lack of time, patients' lack of self-care 
responsibilities and difficulties to provide individual advice 
as obstacles in self-care advice. Future research with full-
scale studies may enhance the relevance of this study and to 
clarify the district nurse work in this population. 
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Inledning 

Diabetes är en av nutidens största folksjukdomar (Danaei et al., 2011; Zethelius & 
Östgren, 2012).  Forskning visar att diabetes ökar globalt, framförallt typ 2 diabetes som 
står för 80-90 procent av all diabetes (Danaei et al., 2011). Enligt Danaei et al. (2011) 
hade år 2008 cirka 347 miljoner människor i hela världen diabetes och prognoser från 
världshälsoorganisationen (WHO) och internationella diabetesfederationen (IDF) visar 
att antalet kommer att stiga till 438 miljoner år 2030. I utvecklingsländerna är ökningen 
stor, men en betydande ökning förväntas även i Norden (Danaei et al., 2011; Skafjeld & 
Graue, 2013). Orsaker som bidrar är minskad fysisk aktivitet, övervikt och möjligen 
ändrad livsstil med en alltmer stressande tillvaro. Detta innebär en ökad utmaning för 
samhället och sjukvården. Samhällets kostnader för diabetes typ 2 vården är till största 
delen behandling av komplikationer. Genom en individanpassad hälso- och sjukvård 
kan kostnaderna reduceras. Egenkontroll, motivation, undervisning och insatser som 
förhindrar utvecklingen av sjukdomen samt komplikationer är hälsoekonomiskt för den 
som har diabetes och för samhället (Skafjeld & Graue, 2013). Enligt Hälso- och 
sjukvårdslagen (SFS, 1982:763, 2 §) är det distriktssköterskans ansvar att ge råd om 
hälsofrämjande insatser för att förebygga senare sjukdomsutveckling. 
Distriktssköterskan är en nyckelperson och betydelsefull i dagens vård för att hjälpa 
patienten att förstå vad diabetes är, motivera, vägleda och stödja patienten i de 
förändringar och behandlingar som sjukdomen innebär (Bartol, 2012). 
 
 
Bakgrund 

Diabetes typ 2 

Världshälsoorganisationen [WHO], (2013) definierar diabetes typ 2 som en kronisk 
sjukdom som uppkommer när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin 
eller när kroppen inte kan använda insulinet den producerar. Det leder till en ökad 
koncentration av glukos i blodet, så kallad hyperglykemi (WHO, 2013). 
Levnadsvanorna anses spela en viktig roll vid typ 2 diabetes där mat, övervikt och 
inaktivitet har betydelse för uppkomsten. Typ 2 diabetes associeras med metabolt 
syndrom som kännetecknas av högt blodtryck, ökad mängd cirkulerande fettämnen i 
blodet och förhöjd risk för kardiovaskulär sjukdom. Det är vanligt att komplikationer 
uppstår när patienten haft diabetes under många år då sjukdomen framförallt påverkar 
blodkärl och nerver negativt. Risken att drabbas av komplikationer minskar med en god 
blodsockerkontroll (Skafjeld & Graue, 2013). Globalt sett ökar diabetes både hos män 
och kvinnor, hos män i åldern under 60 år och hos kvinnor i högre åldrar. I 
utvecklingsländerna är de flesta personer med diabetes mellan 45 -64 år och i 
utvecklade länder är de flesta personerna med diabetes över 64 år (Wild, Roglic, Green, 
Sicree & King, 2004). Att leva med en kronisk sjukdom som diabetes typ 2 ställer krav 
på patienter, det krävs att de etablerar personliga egenvårdsstrategier för att uppnå en 
god hälsa. Att använda sig av egenvårdsstrategier dagligen, följa behandlingsstrategier 
och hitta egna rutiner som passar gör att livsstilsförändringarna blir en vana. 
Egenvårdsstrategier gör att patienter kan forma sitt liv utifrån sin egen självbild. Att 
anpassa kostförändringar på ett sätt de känner sig bekanta med ger dem tilltro till sig 
själva. Patienterna blir medvetna om sin sjukdom genom att lyssna på sin kropp för att 
lära sig känna igen olika symtom i sin sjukdom. De resonerar kring sitt blodsocker och 
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vill själva resonera fram en förklaring varför blodsockervärdena inte är bra och 
bestämmer vad de ska göra utifrån om blodsockret är högt eller lågt. Patienter är också 
medvetna om vilka hälsoproblem som kan uppstå senare i livet om inte blodsockret är 
på en optimal nivå. Diabetessköterskor ger dem råd och stöd i sin vardag samt 
information om hälsoproblem som kan uppkomma senare i livet. Att delta i gruppträffar 
gör att de får råd och information samt ökad insikt i sjukdom (Moser, van der Bruggen, 
Widdershoven & Spreeuwenberg, 2008). 
  
 
Hälsofrämjande omvårdnad 
Undervisning och vägledning är det primära målet för att stärka hälsa och livskvalitet 
för patienter med diabetes. Det krävs att distriktssköterskor har både ämnes- och 
pedagogisk kompetens. Distriktssköterskor ger inte bara råd och förslag till åtgärder 
utan också stöd så att patienter med diabetes typ 2 blir stärkta i sin förmåga att hantera 
sjukdomen och göra självständiga val i sin egenvård (Skafjeld & Graue, 2013; 
Socialstyrelsen, 2010). Patienter som gör självständiga val och samarbetar med 
distriktssköterskan ökar förmågan till delaktighet i sin egenvård (Quinn, Royak-Schaler, 
Lender, Steinle, Gadalla, & Zhan, 2011).  
 
Distriktssköterskors arbete ska präglas av en helhetssyn och etiskt hälsofrämjande 
förhållningssätt. Särskilt betydelsefullt är det etiska förhållningssättet vilket innebär 
respekt för patienters autonomi och integritet i de olika situationer och miljöer som är 
distriktssköterskors arbetsområde. Distriktssköterskor har fördjupade kunskaper och 
förståelse för att stödja patienters delaktighet i vården och egenvårdsförmåga. Inom 
folkhälsoarbete har distriktssköterskor en viktig uppgift som bygger på att systematiskt 
samordna väsentliga förebyggande och hälsofrämjande perspektiv i kontakter med 
patienter och deras anhöriga. I dessa vardagliga möten har distriktssköterskor sin största 
förebyggande kompetens. (Distriktssköterskeföreningen, 2008). I vägledning av 
patienter med diabetes bör distriktssköterskan motivera den enskilde till eget ansvar, 
hantering av sjukdomen och prioritera de psykosociala aspekterna (Skafjeld & Graue, 
2013). Patientcentrerad omvårdnad innebär att distriktssköterskor lyssnar, diskuterar 
och interagerar med patienten istället för att ge generella egenvårdsråd (Boström, 
Isaksson, Lundman, Lehuluante & Hörnsten, 2013). Distriktssköterskor har en 
nyckelroll eftersom de har kontinuerlig kommunikation med patienter som har diabetes. 
Deras centrala funktion är att vägleda och stödja patienten så att vederbörande kan 
hantera sin sjukdom självständigt (Skafjeld & Graue, 2013).  
 
I en studie med patienter med diabetes typ 2 jämfördes individuell patientundervisning 
med gruppbaserad utbildning. Patienterna i den gruppbaserade utbildningen hade en 
aktiv roll i besluten kring sin egen hälsa. Det framkom tre huvudkategorier: relation, 
lärande och kontroll av sjukdomen som var viktiga för att förstå patienternas 
upplevelser av utbildning kring egenvård. Gemensamt i de tre kategorierna upplevde 
patienterna i den gruppbaserade utbildningen ömsesidigt förtroende med sjuksköterskan 
och gruppmedlemmarna där öppen kommunikation uppmuntrades. Detta gav 
patienterna ökad självkontroll och insikt i sin sjukdom. De som fick individuell 
undervisning beskriver en envägskommunikation där sjuksköterskan styrde 
konversationen genom att ställa frågor. Den individuella undervisningen satte gränser 
för patienternas förmåga att ta ansvar för sin sjukdom (Adolfsson Thors, Starrin, Smide, 
& Wikblad, 2008). Enligt rekommendationer från Socialstyrelsen bör hälso- och 
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sjukvården erbjuda gruppbaserade utbildningsprogram till patienter med diabetes typ 2 
med stöd av hälso- och sjukvårdspersonal som har både ämneskompetens och 
pedagogisk kompetens (Socialstyrelsen, 2010). 
 
 
Egenvård 

Egenvård som patienten ansvarar för själv, faller inte under hälso- och sjukvårdens 
ansvar. Däremot har hälso- och sjukvården ansvar för bedömningen, uppföljningen och 
planeringen av egenvården. Det är den behandlande legitimerade yrkesutövaren inom 
hälso- och sjukvården som inom sitt ansvarsområde ska bedöma om egenvård är 
lämpligt i det enskilda fallet. I bedömningen analyseras risker och utgår från patientens 
förmåga att själv ansvara för egenvård (SOSFS, 2009:6, kap. 4, 1 §). Egenvård och 
hanteringsförmåga är viktigt för den som fått diagnosen diabetes typ 2. Den enskilde 
behöver därför insikt i sin sjukdom, kontinuerlig undervisning och vägledning. 
Tillfredställande blodsocker skall kompletteras med olika psykologiska och sociala 
åtgärder samt personens individuella förutsättningar (Skafjeld & Graue, 2013). Jallinoja 
et al. (2007) visar att sjuksköterskor upplevde att de inte har tillräcklig kunskap eller tid 
till egenvårdsrådgivning trots att de ansåg att det ingick i deras uppgifter. 
Sjuksköterskor ansåg att patienters ovilja att förändra sitt beteende är det stora hindret i 
egenvårdsrådgivningen (Jallinoja et al., 2007).  
 
Forskning visar att distriktssköterskor upplever en brist på kunskap kring fysisk 
aktivitet, rökning och kostråd för att kunna ge adekvat egenvårdsrådgivning. De 
upplever att de inte har tillräckligt med kompetens samt att de saknar 
patientundervisningsmaterial med hög kvalité för att utveckla en strukturerad plan kring 
rådgivning i förhållande till patientens kunskap om diabetes. De upplever en brist på 
motivation då de behöver repetera livsstilsbudskapet vilket kan bero på brist på empati 
men också deras egen attityd till livsstilsförändringar. Dessutom upplevdes svårigheter 
att vara tålmodiga och lyssna in patienterna på grund av tidsbrist. Distriktssköterskor 
ansåg att patienter saknade insikt i sin livsstil och hälsa vilket kunde ge bristande 
följsamhet bland patienter (Jansink, Braspenning, van der Weijden, Elwyn & Grol, 
2010).  
 
 
Teoretisk referensram 

Dorothea Orems teori Self-Care Deficit Theory of Nursing, med fokus på egenvård och 
stöd, har valts som omvårdnadsteoretisk referensram. Teorin omfattar tre inbördes 
relaterade teorier: teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist och teorin om 
omvårdnadssystem (Kirkevold, 2000). 
 
Det finns konkurrerande synpunkter och således inget dominerande paradigm som ger 
vägledning för forskning inom omvårdnad i Sverige (Willman & Stoltz, 2002).  
Öppenhet och konsekventa val av ett paradigm säkerställer kvalitén och noggrannheten 
vid omvårdnadsforskning (Houghton, Hunter & Meskell, 2012). En viktig del i det 
paradigm som omvårdnadsforskaren Dorothea Orem tillhör är ändamålsenlighet. 
Människans inlärning sker inom en social och kulturell kontext. Orem menar att den 
sociala verkligheten är uppbyggd kring människans roller som är knutna till olika 
sociala positioner i relationer mellan människor. Människans kunskaper används på ett 
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ändamålsenligt sätt där slutprodukten av handlingarna är det mest väsentliga och blir 
styrande för själva handlingen och bedömningen av den. Orem framställer människan 
som en handlingsinriktad varelse som är rationell och medveten (Kirkevold, 2000).  
Orems sökande efter omvårdnadens innebörd bygger på erfarenhet av omvårdnad och 
förmåga att se helheten i omvårdnadssituationen (Selanders, Schmieding & Hartweg, 
1995). Orems teori bygger inte på någon specifik teoretisk källa utan uppstod 1957 i 
form av en spontan insikt. Den anses ha sitt ursprung från sociologiska teorier om 
målinriktad och rationell mänsklig handling i syfte att främja sin egen hälsa och 
förebygga sjukdom eller för att utföra åtgärder som motverkar sjukdom (Kirkevold, 
2000).  
 
 
Orems egenvårdsteori 

Orem definierar begreppet egenvård som den personliga omsorgen som varje individ 
frivilligt utför med syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande (Kirkevold, 2000). 
Egenvård som ett inlärt beteende och egenvård som en medveten handling är två idéer 
som betonas särskilt i teorin. Egenvård framställs som ett beteende som lärts in via 
kommunikation och interaktion i större sociala grupper. Egenvårdsåtgärder varierar 
alltefter individens sociala och kulturella erfarenheter. Enligt Orem har alla människor 
den potentiella förmåga och motivation som krävs för att ha omsorg om sig själva men 
det innebär emellertid inte att alla kommer att skaffa sig kunskap eller vidta åtgärder. 
Orem beskriver vidare att egenvård inte kan utföras om individens färdigheter inte fått 
tid på sig att mogna och utvecklas eller om utvecklade färdigheter inte kan upprätthållas 
(Selanders et al., 1995). 
 
När egenvårdskravet är större än egenvårdskapaciteten är individens förmåga att 
uppfylla egenvårdskravet begränsad. Individen har inte förmågan att utföra sin egenvård 
som tillgodoser samtliga egenvårdsbehov. Egenvårdsbrist kan bero på flera olika 
egenvårdsbegränsningar som till exempel kunskapsbrist, bristande förmåga att bedöma 
och fatta beslut samt begränsad förmåga att utföra handlingar som ger resultat 
(Kirkevold, 2000).  
 
Orem definierar teorin som en interaktion mellan sjuksköterska och patient i en 
omvårdnadssituation, där patient och sjuksköterska tillsammans utför 
omvårdnadshandlingar för att tillgodose egenvårdsbehovet. Beroende på grad av behov 
och brist kan sjuksköterskan arbeta inom olika omvårdnadssystem som i det helt 
kompenserande systemet, delvis kompenserande systemet samt stödjande och 
undervisande systemet (Kirkevold, 2000). Kumar (2007) visar att genom att använda 
Orems teori som en guide kunde sjuksköterska och patient arbeta fram en plan för den 
egenvård som var nödvändig för patientens välbefinnande och hälsa. 
 
 
Stöd 

Enligt Orem innebär det stödjande och undervisande systemet stöd och vägledning 
vilket blir aktuellt när sjuksköterskor ska lära patienter att utföra åtgärder som är 
nödvändiga för att tillgodose egenvårdskraven. Stödjande och undervisande metoder 
kan användas då sjuksköterskor bedömer att patienten själv kan utföra de 
egenvårdsaktiviteter som krävs (Selanders et al., 1995).  



5 
 

Begreppet stöd kan ha många olika betydelser och det finns flera definitioner av stöd i 
litteraturen.  I USA: s nationella standarder för diabetesvård har stöd till egenvård 
beskrivits som en pågående process för att underlätta den kunskap, skicklighet och 
förmåga som behövs för egenvård vid diabetes. Denna process innehåller de behov, mål 
och livserfarenheter för personer med diabetes och styrs av evidensbaserade standarder 
(Funnell et al., 2009). I Stoltz, Pilhammar Andersson & Willman, (2007) 
begreppsanalys där syftet är att förstå innebörden av fenomenet stöd utifrån ett 
omvårdnadsperspektiv definieras begreppet stöd. Stöd innebär delvis tillhandahållandet 
av generell handgriplig hjälp, som information, utbildning, ekonomiskt bistånd, 
hjälpmedel och extern service. Vidare innebär stöd nödvändiga kvaliteter som 
individuell anpassning, föränderlighet, långsiktighet, utrymme för att ge uttryck för 
känslor såväl som en idé om ett ömsesidigt och likställt utbyte mellan de involverade 
personerna (Stoltz, Pilhammar Andersson & Willman, 2007). Forskning visar att 
distriktssköterskors stöd är en viktig faktor för att nå framgång i patienters egenvård 
(Robertson, 2012) 
 
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvården omfattar omvårdnad vid 
diabetes stöd, råd och utbildning till patienter med diabetes så möjlighet ges att vara 
delaktig i vården och fatta välgrundade egenvårdsbeslut. För att ge god omvårdnad och 
kunna stödja patienter i sin egenvård är det nödvändigt att ha en helhetsbild av 
patientens livssituation (Socialstyrelsen, 2010). 
 
 
Problemformulering 

Aktivt deltagande i egenvård för patienter med diabetes typ 2 har uppmärksammats som 
en betydelsefull faktor för att åstadkomma effektiv vård och behandling (Skafjeld & 
Graue, 2013; Socialstyrelsen, 2010). Hur utmaningen att främja egenvård för patienter 
med diabetes typ 2 upplevs av distriktssköterskor är en intressant forskningsfråga. 
Genom att undersöka distriktssköterskors upplevelser kan det leda till ökad förståelse 
kring egenvårdsrådgivning hos patienter med diabetes typ 2.  
 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att främja 
egenvård hos patienter med diabetes typ 2. 
 
 
Metod 

Design 

För att uppnå syftet med studien som var att belysa distriktssköterskors upplevelse av att 
främja egenvård hos patienter med diabetes typ 2 har en kvalitativ metod med induktiv 
ansats valts. Kvalitativ innehållsanalys innebär att förutsättningslöst analysera texter 
som är baserade på människors berättelser om sina upplevelser. Sanningen finns i 
betraktarens ögon, omvärlden ses som komplex, kontextberoende, konstruerad och 
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subjektiv. Tolkningen av informanternas berättelser görs med medvetenhet om deras 
personliga historia och livsvillkor (Graneheim & Lundman, 2004). Den kvalitativa 
forskningsintervjun har en unik möjlighet att identifiera och beskriva den levda 
vardagsvärlden från undersökningspersonernas synvinkel och utveckla mening ur deras 
erfarenheter och upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
 
Urval 

Fyra distriktssköterskor med vidareutbildning inom diabetesvård verksamma på 
vårdcentraler i Hallands län deltog i studien. Två var verksamma i en landsortskommun 
och två i en stadskommun.  De hade mellan två år och 20 års arbetslivserfarenhet inom 
diabetesvård. Alla fyra distriktssköterskor var kvinnor och mellan 43 – 54 år. Alla 
tillfrågade distriktssköterskor deltog i studien. Urvalskriterierna var minst två års 
arbetslivserfarenhet och vidareutbildning inom diabetesvården.  
 
 
Datainsamling 

Kontakt togs med verksamhetschefer på olika vårdcentraler i Hallands län, först via 
telefon och därefter skickades informationsbrev till dem där de blev tillfrågade om deras 
personal var intresserade av att delta i studien. Efter att verksamhetschefen gett sitt 
godkännande erhölls telefonnummer till de distriktssköterskor som var intresserade att 
delta i studien. I samband med telefonkontakten med informanterna bokades tid och 
datum för intervjuerna. Brev skickades ut till informanterna där de fick information om 
syftet med studien samt att deras medverkan var konfidentiell. En samtyckesblankett 
användes vid intervjutillfället där de skriftligen fick ge sitt samtycke till medverkan i 
studien. Inför varje intervju fick informanterna upprepad muntlig information om syftet 
med studien samt att de var fria att när som helst avbryta sitt deltagande i studien. 
Intervjuerna med informanterna utfördes enskilt på deras arbetsplatser, för att få en så 
naturlig intervju som möjligt (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Forskningsintervjun är ett utbyte av synpunkter där kunskapen konstrueras i 
interaktionen mellan två människor. Genom att erhålla spontan information om 
attityder, upplevelser och erfarenheter från informanten försöker författarna tolka 
innebörden av de beskrivna fenomenen (Kvale & Brinkmann, 2009). Intervjuerna 
genomfördes under perioden juli 2013 till november 2013. Data samlades in med 
semistrukturerade intervjuer, där öppna frågor användes enligt en intervjuguide.  
Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor, inledningsfrågor, samt sju nyckelfrågor och 
en avslutningsfråga. Inledningsfrågorna gav informanten möjlighet att beskriva vad som 
är viktigt i deras arbete som distriktssköterska. Nyckelfrågorna berörde 
distriktssköterskornas upplevelser kring egenvårdsrådgivning. För att kontrollera om 
informanternas svar uppfattats korrekt, upprepades och sammanfattades svaren under 
intervjun. Avslutningsvis blev informanterna tillfrågade om de hade något att tillägga. 
Intervjuerna spelades in digitalt och transkriberades ordagrant (Kvale & Brinkmann, 
2009). Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter. 
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Databearbetning  

Intervjumaterialet bearbetades utifrån kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och 
Lundman (2004) för att identifiera skillnader och likheter. Analysprocessen av 
intervjuerna omfattade fem steg: meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, 
kod, underkategori och kategori (Graneheim & Lundman, 2004). Insamlad data har 
upprepade gånger lästs igenom för att få en överblick samt känsla för materialet. 
Intervjumaterialet kondenserades till meningsbärande enheter, där ord eller delar av 
meningar som svarade mot syftet lyftes fram och som de uttrycktes av intervjupersonen. 
För att göra texten kortare och mer lätthanterlig men ändå bevara det centrala innehållet 
kondenserades och abstraherades de meningsbärande enheterna för att sedan kodas. 
Genom att abstrahera lyfts innehållet till en högre logisk nivå. Kodning innebär att 
sammanbinda ett eller flera nyckelord till ett textsegment för att senare underlätta 
identifiering av ett uttalande (Graneheim & Lundman, 2004). Koder med samma 
innehåll sammanfördes till underkategorier. Underkategorier med liknande 
meningsinnehåll sammanfördes därefter till kategorier som återspeglar det manifesta 
innehållet. Det manifesta innehållet är det uppenbara innehållet av texten och uttrycks i 
en beskrivande form av kategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Analysprocessen 
gjordes gemensamt och den ursprungliga texten har lästs igenom upprepade gånger för 
att säkerställa att inte något väsentligt innehåll förlorades. Koderna delades in i sju 
underkategorier och utifrån dessa bildades tre kategorier; skapa förutsättningar, rollen 
som egenvårdsrådgivare och hinder kring egenvårdsrådgivning. Exempel på 
analysprocessen visas i tabell 1.  
 
 
Tabell 1. Exempel på analysprocessen. 
 
Meningsbärande 
enhet 

Kondenserad 
meningsenhet 

Underkategori Kategori  

Man kan motivera 
dem till nya vägar. 
De tror oftast att de 
gör ingenting. Så 
det gäller liksom att 
hitta de bra vägarna 
så att man får med 
sig patienten 

Motivera till nya 
vägar så man får 
med sig patienten 

Att motivera till 
förändring 

Skapa förutsättningar 

Jag kan bara ge råd 
medan andra vill 
lassa över hela detta 
på mig att det blir 
mitt ansvar att de 
inte kan följa 
egenvårdsråden 

Andra vill lasta 
över hela detta på 
mig 

Att 
medvetandegöra 
patientens 
egenvårdsansvar 
 

Hinder kring 
egenvårdsrådgivning 
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Forskningsetiska överväganden 

Studien har genomförts i enlighet med forskningsetiska principer inom humaniora och 
samhällsvetenskap. Det finns fyra allmänna krav på forskning för att skydda individen: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
(Northern Nurses´ Federation, 2003). Skriftlig och muntlig information om studiens 
syfte skickades ut till informanterna. Skriftligt samtycke skrevs under av alla 
informanter där de informerades om att det är frivilligt att delta i studien samt att de när 
som helst kan avbryta sin medverkan utan att det kommer att påverka studien. 
Intervjumaterialet förvaras inlåst, oåtkomligt för obehöriga och har avidentifierats för 
att säkerställa informanternas konfidentialitet. Intervjumaterialet användes endast i 
denna studie och kommer att förstöras efter godkänd examen. Etikansökan godkändes 
av Högskolan i Halmstad, lokala etikprövningsgruppen inom omvårdnad vid Sektionen 
för Hälsa och Samhälle, diarienummer: UI 2013/1041. 
 
 
Resultat  

Tre kategorier och sju underkategorier framkom som beskrev distriktssköterskors 
upplevelser av att främja egenvård hos patienter med diabetes typ 2, tabell 2.  
 
 
Tabell 2. Kategorier och underkategorier som beskriver distriktssköterskors upplevelser 
av att främja egenvård hos patienter med diabetes typ 2.  
 

 
Kategori 

 
Underkategori 

Skapa förutsättningar Att motivera till förändring 
Att finnas där som stöd 

Rollen som egenvårdsrådgivare Att samarbeta 
Att vara engagerad  

Hinder kring egenvårdsrådgivning Att skapa tid 
Att medvetandegöra patientens 
egenvårdsansvar 
Att ge individuella råd 

 
 
Skapa förutsättningar 

Att stödja och motivera patienter var betydelsefullt i distriktssköterskors uppdrag som 
egenvårdsrådgivare. I samband med diabetesdiagnosen lades ett stort ansvar på 
patienter, vilket ibland kunde bli övermäktigt för dem. Distriktssköterskorna upplevde 
att patienter både hade en vilja och kunskap om att de har ett egenvårdsansvar angående 
sin livssituation men att de inte alltid var motiverade att ta ansvar. De upplevde att de 
flesta patienter var positiva till stödet som distriktssköterskor gav. Distriktssköterskorna 
upplevde att det var av betydelse att patienter själva var motiverade till förändring för 
att patienter skulle vidmakthålla en livsstilsförändring. 
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Att motivera till förändring 

Patienter har ett stort egenvårdsansvar vid diabetesdiagnosen och distriktssköterskor 
menade att det var viktigt att låta patienter själva komma till insikt genom att skapa 
förutsättningar utifrån individens möjligheter. Det framkom att distriktssköterskor 
upplevde att de oftast kunde hjälpa och motivera patienter till någon form av förändring 
i sitt liv. Distriktsköterskorna betonade vikten av att få patienter att inse vad de själva 
kunde göra för att förändra sin situation och utifrån det motivera till förändring. De 
upplevde ofta att patienter ville förändra men behövde hjälp av distriktssköterskor för 
att vidmakthålla detta. 
 
”jag försöker att motivera…du får se vad som är möjligt i ditt liv. Att de försöker se 
möjligheterna till förändring” 
 
”patienten vill men det är ju lätt och veta hur du ska äta och hur mycket du ska röra på 
dig men få utfört det är ju väldigt svårt” 
 
 
Att finnas där som stöd 

Distriktssköterskorna upplevde att de i mötet med patienter var tvungna att få klarhet i 
den enskilde patientens sjukdomsinsikt och mottaglighet för rådgivning. Genom att se 
patienter som individer kunde de komma fram till hur rådgivningen skulle introduceras 
och se vad patienterna själva såg som möjliga vägar att gå.  
 
”och så får man ju förklara för dem att det här med vardagsmotion är också väldigt bra 
och då blir de lite glada och så kan man spinna vidare. Så det gäller liksom och hitta de 
bra vägarna så att man får med sig patienten. För annars går det inte” 
 
Vidare upplevde distriktssköterskor att de fick många patienter att se det positiva med 
egenvård och att de själva insåg att de faktiskt hade många bra idéer hur de skulle kunna 
göra och genom stöd och hjälp från distriktssköterskor klara av att förändra sitt liv. 
Distriktssköterskors stöd i rådgivningen gav inte alltid förväntat resultat men det fanns 
oftast någon egenvårdsåtgärd patienterna klarade av att förändra och bygga vidare på.  
 
”ja det är det att de ska må så väl som möjligt, och komma på det själva, hur bra det är 
för dem. Eeh och göra de här sakerna. För då känner de att de får ju en belöning och 
det är ju att de mår väl i sin diabetes” 
 
 
Rollen som egenvårdsrådgivare 

För att kunna ge goda förutsättningar till egenvård upplevde distriktssköterskorna sin 
egen roll som viktig. Att vara lyhörd och inge förtroende gav ett gott samarbete när 
distriktssköterskor vägledde patienter i deras egenvård. Vidare upplevde 
distriktssköterskor frustration när samarbetet inte ledde framåt eller stod stilla. Detta 
kunde då visa sig som nedsatt engagemang från distriktssköterskor i mötet med 
patienter. 
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Att samarbeta 

Distriktssköterskorna betonade vikten av att bygga upp ett samarbete med patienter och 
att inge förtroende. Ett gott bemötande gav positiv respons från patienter. 
Distriktssköterskor upplevde att deras uppgift var att få med sig patienter och vägleda 
dem i ett tidigt skede till en bättre livskvalité genom att fungera som ett bollplank.  
 
”det som är jätteviktigt är att de får ett förtroende, att de verkligen känner att de kan 
säga eeh vad de vill till mig, vara öppna. Eeeh ärlighet, ett gott bemötande är 
jätteviktigt. Jag brukar säg det … har du inget bra bemötande och förtroende för 
patienten så hjälper det inte med all kunskap i världen. Har du taggarna ut direkt så 
lyssnar inte patienten” 
 
 
Att vara engagerad  

Distriktssköterskor uttryckte en känsla av inspiration och glädje i sitt arbete när de 
kände att de utförde en positiv utveckling för patienterna. Samtidigt upplever de att det 
inte alltid var en enkel uppgift att engagera sig för att stärka egenvårdsansvaret hos 
patienter. En avstannad utveckling i sin egenvård eller att patienter inte alls tog till sig 
informationen skapade till slut ett nedsatt engagemang hos distriktssköterskor. Detta 
kunde bero på att personkemin inte stämde eller att patienter av olika anledningar inte 
var mottagliga för de råd distriktssköterskor gav.  
 
”Vissa patienter träffar man ju gång efter gång efter gång och försöker säga samma 
saker. Då är det svårt att hitta var ska engagemanget ligga” 
 
 
Hinder kring egenvårdsrådgivning 

Distriktssköterskor upplevde svårigheter att medvetandegöra patienter kring vikten av 
egenvård där nedsatt sjukdomsinsikt hos patienter kunde vara en anledning. Då diabetes 
inte ger några specifika sjukdomssymtom till en början utan patienter upplever sig 
friska. Vidare upplevde distriktssköterskor att hinder i egenvårdsrådgivningen till denna 
patientgrupp var att det krävdes mycket tid, patienters bristande egenvårdsansvar samt 
deras egen förmåga att förmedla kunskap.  
 
 
Att skapa tid 

Det fanns distriktssköterskor som upplevde att de inte hade tillräckligt med tid i mötet 
med patienter och att det var betydelsefullt att kunna ge dem det. För att kunna ge 
patienter den tid de behövde beskrev distriktssköterskor att andra verksamheten blev 
lidande.  
 
”det är lite skiftande kan jag säg eeh just nu så känner jag ju att jag inte har riktigt den 
tiden jag behöver, för att nu får jag ju väva in det i den andra verksamheten som 
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distriktssköterska. Det tar väldigt mycket tid när man har någon nydebuterad, för man 
ska följa upp dem lite tätare” 
 
Egenvårdsrådgivning innebar en stor del i arbetet med dessa patienter, särskilt patienter 
med nydebuterad sjukdom som behövde mycket tid i början med tätare uppföljning. 
Distriktsköterskorna upplevde att det är viktigt att uppmärksamma denna patientgrupp, 
kunna ge råd och stöd och att tid inte får vara ett hinder i mötet med patienter.  
 
”det drar ju så mycket med sig om det inte blir bra, man tjänar mycket på att göra det 
bra från början” 
 
 
Att medvetandegöra patientens egenvårdsansvar 

Distriktssköterskor upplevde ett gemensamt ansvar tillsammans med patienter att uppnå 
målen vid rådgivningen. Ibland upplevde distriktssköterskor att patienter har ett 
bristande egenvårdsansvar, det var svårt att få dem att inse allvaret i sin sjukdom.  
Distriktssköterskor upplevde att det grundade sig i att patienter inte upplevde några 
sjukdomssymtom. Patienter kunde inte i nuläget föreställa sig hur sjukdomen kunde 
påverka dem långsiktigt med de komplikationer som kan uppstå senare i livet. Ibland 
fick distriktssköterskor använda sig av drastiska metoder vid rådgivningen. 
 
”ibland måste man nästan skrämma dom så de förstår allvaret” 
 
Distriktssköterskorna upplevde att patienter inte alltid tog till sig 
egenvårdsrådgivningen, att de ville ha ett recept på läkemedel istället för att förändra sin 
livsstil. Vidare upplevde distriktssköterskor att egenvårdsansvaret var en 
generationsförmåga där yngre patienter hade mer kunskap om diabetes. Patientens 
ambitionsnivå var även av betydelse för egenvårdansvaret. Distriktssköterskor upplevde 
att det fanns patienter som önskade att ta ansvar men som inte hade styrkan eller viljan 
att se vad som var möjligt för dem. Distriktssköterskor såg en stor del av arbetet att 
möta patienter på deras egen nivå för att kunna förmedla vilket egenvårdsansvar 
patienten faktiskt hade i sin sjukdom. 
 
” att de ska tycka att det är spännande och intressant och att man med värdena kan visa 
att gör du så här så blir det bra mmh eeeh och att de ska finna att det finns ett värde i 
det, är väl målet” 
 
Distriktssköterskor menade att trots upprepade möten tog patienter inte till sig den 
egenvårdsinformation som gavs. Enligt distriktssköterskor kunde detta bero på nedsatt 
engagemang från patienter kring sin sjukdom. Patienter kom till distriktssköterskors 
mottagningsrum med tron att de skulle överta deras egenvård.  
 
”då får man ju säga att det är inte jag som kan göra detta för dig utan jag kan berätta 
vägar som leder till det du vill uppnå men arbetet med det måste du göra själv. Det får 
man påpeka tydligt för dem i så fall” 
 
Distriktssköterskor menade att patienters förmåga att ta till sig egenvårdsråden skulle 
kunna öka om det funnits gruppbaserade utbildningstillfällen. 
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Att ge individuella råd 

Distriktssköterskor framhöll vikten av att finna någon livsstilsförändring som patienter 
kan klara av i sin livssituation och vardag. Distriktssköterskor upplevde inga problem 
med sin egen förmåga att ge generella egenvårdsråd men svårigheterna var att se till 
individens behov. Distriktssköterskor använde liknande samtalsmodeller vid mötet med 
patienter utan att egentligen se individens behov av egenvårdsråd. De betonade vikten 
av pedagogik och utbildning kring rådgivning för att kunna möta alla patienter oavsett 
nivå av kunskap och inställning om sin sjukdom. 
 
”måste hela tiden tänka efter var just den här patienten är någonstans och risken är väl 
att för det mesta har man samma modell för sitt prat och ibland går det hem med en 
gång ibland så gör det inte det. Det beror naturligtvis på var patienten befinner sig.” 
 
”Är det nåt jag saknar så är det att man hade bättre utbildning i… att få fördjupa sig 
och få en bättre modell för hur man skall coacha de här patienterna” 
 
 
Diskussion  

Metoddiskussion 

För att svara mot studiens syfte valdes en kvalitativ metod med induktiv ansats som 
innebar en förutsättningslös analys som baserades på distriktssköterskors berättelse om 
sina upplevelser. Den kvalitativa innehållsanalysen fokuserar på tolkning av texter och 
lämpar sig väl utifrån valt syfte och datainsamlingsmetod (Graneheim & Lundman, 
2004). Semistrukturerade frågor användes i intervjuguiden enligt Kvale och 
Brinkmanns (2009) modell för att försöka förstå distriktssköterskors upplevelser av att 
främja egenvård ur deras perspektiv. Genom att använda en semistrukturerad 
intervjuguide ställdes följdfrågor som gjorde det möjligt att fånga variationer i 
upplevelserna (Graneheim & Lundman, 2004).  
 
Forskningsintervjun är en interpersonell situation, ett samtal mellan två personer. En 
god intervjuare bör ha språkkänsla och behärska förmågan att samtala (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Vid första intervjutillfället fanns svårigheter vid intervjustarten att 
utveckla ett samtal på grund av ovanan i intervjuteknik men under intervjuns gång 
förbättras samspelet. Förberedelserna inför studien gör att kunskapen om ämnet 
utvecklas och fördjupade frågor ställs, frågor och följdfrågor ger distriktssköterskor 
möjlighet att berätta mer. Vid några intervjuer hade distriktssköterskor svårt att fokusera 
på intervjufrågan och svarar inte direkt på frågan. Med hjälp av följdfrågorna riktades 
distriktssköterskors uppmärksamhet åt studiens syfte.  Att vara kunnig är att ha 
omfattande kunskap om ämnet, veta vilka frågor som är viktiga utan att framhäva sin 
egen kunskap. Den hantverksskicklige intervjuaren är tydlig och ställer frågor som är 
begripliga för informanten (Kvale & Brinkmann, 2009). Ovanan i intervjutekniken 
gjorde det också svårt att fokusera, lyssna på informanten och samtidigt anteckna. 
Under andra intervjun antecknades inget för att fokusera på informanten och vad som 
sades, vilket också kan vara en svaghet då intervjuaren hade svårt att minnas vad som 
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tidigare sagts och kanske inte fick tillräckligt utvecklande svar. Enligt Kvale och 
Brinkmann (2009) måste beslut hela tiden fattas om vilka följdfrågor som ska ställas 
och vilkas svar som ska tolkas eller inte tolkas. Genom att vara strukturerad och 
styrande i samtalet kan intervjuaren kontrollera intervjuns förlopp och hjälpa 
informanten att utveckla sina berättelser. Under intervjuerna användes mobiltelefon som 
diktafon och vid ett tillfälle ringde telefonen vilket blev ett störningsmoment som gjorde 
att distriktssköterskan kom av sig i sitt svar. De fyra intervjuerna delades upp så det 
blev två intervjuer var som genomfördes enskilt. Svagheten i att vara olika intervjuare är 
att kunskapen som produceras i interaktionen mellan två personer kan bli en helt annan 
med annan intervjuare. (Kvale & Brinkmann, 2009).  
 
Enligt Graneheim och Lundman (2004) används begreppen tillförlitlighet, giltighet och 
överförbarhet som svar på hur trovärdigt ett resultat är inom kvalitativ innehållsanalys. 
Samtliga intervjuer lästes ett flertal gånger och analysen genomfördes tillsammans. I 
analysarbetet reflekterades och diskuterades olika tolkningsmöjligheter för att göra 
kategorierna mer stringenta som enligt Graneheim och Lundman (2004) ökar 
tillförlitligheten i studien. För att ge möjlighet att bedöma tolkningarnas giltighet och 
överförbarhet beskrivs urval, deltagare, datainsamling och analys. Överförbarhet 
handlar om i vilken utsträckning resultatet kan överföras till andra situationer eller 
grupper. Giltigheten höjs då citat från informanter presenteras i resultatet (Graneheim & 
Lundman, 2004). Vårdcentralerna som valdes till studien är placerade i landskommun 
och stadskommun vilket kan belysa forskningsfrågan ur olika perspektiv. En ambition 
fanns för variation i ålder, kön och utbildning dock var samtliga informanter kvinnor. 
Om manliga informanter ingått i studien kunde möjligen andra kategorier framkommit. 
Distriktssköterskornas erfarenhet i diabetesvården var mellan två och 20 år vilket ökade 
möjligheterna att få området belyst utifrån olika erfarenheter. Enligt Graneheim och 
Lundman (2004) är det läsaren som avgör om resultatet är överförbart till annan 
kontext. 
 
 
Resultatdiskussion 

Skapa förutsättningar 

Distriktssköterskor kan ofta hjälpa patienter att stärka eller behålla motivationen för 
egenvård hos patienter. Distriktssköterskor upplever att patienter vill förändra sin 
livssituation men behöver hjälp att bli motiverade för att förändra sitt liv. Liknande 
resultat visar Boström et al. (2012) där distriktssköterskor anstränger sig för att försöka 
öka patienters motivation till livsstilsförändringar. Orem definierar egenvårdskapacitet 
som en komplex, inlärd förmåga att tillgodose egenvårdsbehoven som reglerar 
livsprocesser, utvecklar individen samt främjar välbefinnande. Egenvårdskapaciteten 
innefattar individens kunskaper och motivation (Kirkevold, 2000). I resultatet 
framkommer att patienter bör själva ha en önskan om att vilja förändra sina 
livsstilsvanor för att nå framgångsrikt resultat i egenvården. Enligt Orem har alla 
människor den potentiella förmågan och motivation som krävs för att ha omsorg om sig 
själva där motivationen utvecklas dels spontant genom utförande av egenvård i 
vardagen, dels genom instruktioner från distriktssköterskor (Kirkevold, 2000; Selander 
et al. 1995). Resultatet visar att distriktssköterskor upplever att patienter kan få en 
positiv bild av egenvård och uppmuntras att förändra sin livsstil med hjälp och stöd av 
distriktssköterskor. Distriktssköterskor bör få klarhet i var patienter befinner sig i sin 
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sjukdomsinsikt för att ge lämpligt egenvårdsstöd. Detta är i linje med Robertson (2012) 
som visar att distriktssköterskor bör ha klar förståelse för patienters kunskap om 
diabetes och om de är beredda att förändra sin livsstil för att egenvårdsråden ska vara 
effektiva. Även Orem betonar att omvårdnadens mål är att så långt som möjligt stödja 
patienter till självständighet i egenvård (Kirkevold, 2000). Enligt Socialstyrelsens 
nationella riktlinjer för diabetesvården är stöd och råd faktorer som gör det möjligt för 
distriktssköterskor att stödja patienter i sin egenvård genom att göra dem delaktiga samt 
möjliggöra för dem att fatta välgrundande beslut (Socialstyrelsen, 2010).  
 
 
Rollen som egenvårdsrådgivare 

Enligt Bartol (2012) har distriktssköterskor en avgörande roll för att stärka patienter att 
bli aktiva deltagare i hanteringen av sin sjukdom. Resultatet visar att vägleda patienter 
till ökad livskvalitet ser distriktssköterskor som sin uppgift. Att inge förtroende och 
positivt bemötande är något som distriktssköterskor upplever som betydelsefullt för att 
bygga upp ett samarbete med patienter. Detta överensstämmer med Quinn et al. (2011)  
där möjlighet ges för patienter att delta i beslut gällande deras omsorg och ger en ökad 
förståelse av sin egenvård genom samarbete mellan distriktssköterskor och patienter. 
Även Orem menar att förmågan ökar till egenvårdsaktivitet hos den hjälpbehövande 
personen med ett samarbete mellan distriktssköterska och patient (Kirkevold, 2000).  
 
När distriktssköterskor ser en positiv utveckling i patienters egenvård uttrycker de en 
känsla av inspiration och glädje i sitt arbete. Boström, Isaksson, Lundman, Egan 
Sjölander och Hörnsten (2012) beskriver distriktssköterskors önskan av nära, 
regelbunden och likvärdig kontakt med patienter. Att vara engagerad är att vara 
personligt intresserad av patientens livssituation men ibland lyckas de inte motivera sina 
patienter och upplever då tvivel kring sin egen roll (Boström et al., 2012). Boström et al. 
(2013) visar att använda patientcentrerad omvårdnad för att hjälpa patienterna välja en 
bättre väg till ökat välbefinnande gör att distriktssköterskor betraktar sig som 
medmänniskor eller guider. Samtidigt visar resultatet att distriktssköterskor kan uppleva 
svårigheter att ständigt vara engagerade då patienter inte tar till sig informationen som 
ges trots upprepade försök. Detta överensstämmer med Jansink et al. (2010) där 
sjuksköterskor upplever brist på engagemang då de behöver upprepa 
livsstilsrådgivningen vilket kan göra sjuksköterskor frustrerade och minska deras 
motivation i rådgivningen i allmänhet då det inte ser någon förändring i patienters 
beteende. 
 
 
Hinder kring egenvårdsrådgivning 

Tiden är en faktor som distriktssköterskor upplever som hinder i 
egenvårdsrådgivningen. En del har andra arbetsuppgifter som de får göra avkall på och 
menar att de blir stressade av det. Egenvårdsrådgivningen till patienter är tidskrävande 
och det kan vara svårt att veta hur mycket tid som krävs vid varje tillfälle. Liknande 
resultat (Jallinoja et al., 2007) visar att sjuksköterskor uppger att deras tidsschema är för 
pressat för att sätta sig in i patienters livssituation. Distriktssköterskor beskriver att vara 
specialist innebär att ha en helhetssyn och att se patienter som individer men tidsbrist 
gör det svårt att behålla greppet om varje patients behov. Flertalet tidskrävande 
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uppgifter hindrar distriktssköterskors tillgänglighet för patienter och de uttrycker känsla 
av självförebråelse när de inte finns där för patienten (Boström et al., 2012). 
 
Orem menar att egenvård är den personliga omsorgen som varje individ frivilligt utför 
med syfte att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande och individen har förmågan och 
motivationen som krävs för att ha omsorg om sig själv (Kirkevold, 2000; Selanders et 
al., 1995). Forskning visar att distriktssköterskors arbete med att hjälpa patienter att 
sätta upp mål som ökar deras egenvårdsförmåga resulterar i ökad kunskap kring 
diabetes och egenvårdsansvar (Hunt, 2013). Resultatet visar att distriktssköterskor 
upplever ett gemensamt ansvar tillsammans med patienter i att uppnå ökat 
egenvårdsansvar. Trots det finns svårigheter i att få patienter medvetna om vikten av att 
ta mer ansvar i sin egenvård. Distriktssköterskor menar det kan bero på att patienter inte 
har några sjukdomssymtom i nuläget och har svårt att se hur det kan påverka dem 
senare i livet. Orem menar att inneha den potentiella förmågan och motivationen 
innebär inte att alla kommer skaffa sig kunskap eller vidta åtgärder. Egenvård kan inte 
utföras om individens färdigheter inte får tid på sig att mogna och utvecklas (Selanders 
et al., 1995). Forskning visar att distriktssköterskor uttrycker frustration över svårigheter 
vid rådgivning till patienter som är ovilliga att göra livsstilsförändringar och uppger att 
de känner begränsat inflytande i deras hälsa (Boström et al., 2012). Resultatet visar att 
distriktssköterskorna anser att gruppbaserade egenvårdsutbildningar skulle kunna öka 
patienters motivation till egenvårdsansvar vilket överensstämmer med Adolfsson Thors 
et al. (2008) som visar att gruppbaserad utbildning bidrar till ökad insikt i patienters 
sjukdom. Patienter börjar ta hand om sig själva genom att välja hälsosam mat, öka sina 
motionsvanor och kontroll av blodsocker (Adolfsson Thors et al., 2008). Rise, Pellerud, 
Rygg och Steinbekk (2013) visar att gruppbaserad inlärning ökar förmågan hos 
patienterna att behålla livsstilsförändringar. Det är i linje med Socialstyrelsen (2010) 
som rekommenderar gruppbaserade utbildningsprogram till patienter med diabetes typ 
2.  
 
Resultatet visar att distriktssköterskor upplever svårigheter att se till varje individs 
enskilda behov av egenvårdsrådgivning. De upplever att deras utbildning i pedagogik 
och rådgivning inte är tillräcklig. Forskning visar att distriktssköterskor upplever att 
deras förmåga till livsstilsrådgivning är bristfällig. De vet inte hur de kan utveckla en 
strukturerad och konkret plan tillsammans med patienterna. De har även svårigheter att 
anpassa sin rådgivning till den kunskapsnivå patienten befinner sig i (Jansink et al., 
2010). Enligt Socialstyrelsen (2010) är undervisning och vägledning det primära målet 
för att stärka hälsa och livskvalitet för patienter med diabetes. Distriktssköterskor har en 
nyckelroll eftersom de har en kontinuerlig kommunikation med patienter och bör 
motivera den enskilde till eget ansvar, hantering av sjukdomen och prioritera de 
psykosociala aspekterna (Skafjeld & Graue, 2013). Boström et al., (2013) visar att 
distriktssköterskor ser fördelar med patientcentrerad omvårdnad där de kan koncentrera 
sig på patienters behov av egenvård istället för att ge allmän information och 
rådgivning. Patientcentrerad omvårdnad ökar distriktssköterskors möjligheter att ge 
individuella egenvårdsråd (Boström et al., 2013). 
 
 
Konklusion 

Denna studie uppmärksammade distriktssköterskors upplevelser av förutsättningar och 
hinder i egenvårdsrådgivningen för patienter med diabetes typ 2. Att främja egenvård 
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hos patienter med diabetes typ 2 upplevde distriktssköterskor som en viktig del i sitt 
uppdrag. Att skapa förutsättningar för patienter genom att motivera och finnas som stöd 
kunde göra patienter mer positiva till förändring. Rollen som egenvårdsrådgivare 
innefattade att bygga upp ett samarbete med patienter och vara engagerad, vilket kunde 
upplevas svårt ibland då patienter inte följde rådgivningen. Distriktssköterskor upplevde 
tidsbrist, patienters bristande egenvårdsansvar och svårigheter att ge individuella råd 
som hinder i egenvårdsrådgivningen. 
 
 
Implikation 

Framtida forskning med fullskaliga studier kan förstärka relevansen i denna studie samt 
tydliggöra distriktssköterskors arbete hos denna patientgrupp. Utvecklingen av 
distriktssköterskors professionella roll som egenvårdsrådgivare i klinisk vardag bör 
uppmärksammas för att stärka patienters egenvårdsansvar men också för att stärka 
distriktssköterskors roll. I studien framkommer områden där utrymme finns för 
utveckling och förbättring i egenvårdsrådgivning. Vidare forskning kring 
distriktssköterskors upplevelser av tidsbrist och förmåga att ge individuella råd kan leda 
till fördjupade kunskaper och skapa nya rutiner i mötet med patienterna. 
Distriktssköterskor upplever att patienter har bristande egenvårdsansvar. Vidare 
forskning av patienters upplevelser av egenvårdsrådgivning kan ge svar på hur 
distriktssköterskor kan ge mer konkret stöd och råd till dessa patienter för att öka deras 
egenvårdsansvar. 
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