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Bakgrund: Diabetes var en sjukdom som krävde mycket från både patient och 

vårdpersonal. Samarbetet mellan dessa parter spelade en viktig roll för hur patienten 

hanterade sin diabetes. För att samarbetet skulle fungera var det nödvändigt att 

patienten hade möjlighet att inta en aktiv roll. Det var viktigt att varje patient sågs 

som unik och vårdpersonal skulle i sitt arbete sträva efter att förstå hur var och en 

upplevde sin värld.  

Syfte: Studiens syfte var att erhålla fördjupad förståelse för faktorer som hade 

betydelse för hur patienter med diabetes upplevde kontakten och mötet med 

vårdpersonal.  

Metod: Litteraturstudie med kvalitativ ansats. Artiklarna bearbetades enligt 

Graneheim och Lundmans beskrivning av en analysmetod i fem steg.  

Resultat: Faktorer som påverkade patienters upplevelser av mötet med 

vårdpersonal var tid, kontinuitet, information, att bli sedd, samarbete samt 



 

bemötande. Vårdpersonalen skulle ta sig tid att lyssna och se till att frågor hann bli 

besvarade. Patienter föredrog att träffa samma vårdpersonal vid varje möte eftersom 

det gynnade kontakten och möjliggjorde individanpassade interaktioner. 

Vårdpersonalens fokus skulle ligga på individen och dennes erfarenheter för att på 

så sätt framkalla känslan av att bli sedd. För att uppnå samarbete mellan parterna 

krävdes jämlikhet och delaktighet i relationen. Tillfredsställande bemötande 

genererade i förtroende för vårdpersonalen och karakteriserades bland annat av 

empati, vänlighet och förståelse.   

Slutsatser: Det var eftersträvansvärt att patientens upplevelser låg till grund för hur 

mötet med vårdpersonalen utformades. När detta skedde upplevdes mötet som 

tillfredställande av patienten.  

 

Nyckelord: Diabetes mellitus, möten med vårdpersonal, patienters upplevelser.   
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FÖRORD 

Under vår utbildning till sjuksköterskor har vi vid upprepade tillfällen kommit i 

kontakt med patienter som lever med diabetes. Dessa individer har ett stort eget 

ansvar att dagligen sköta sin sjukdom livet ut men de har också möjlighet att få 

hjälp av vårdpersonal. Förutsättningarna att sköta sin diabetes ökar om individen 

intar en aktiv roll i mötet med vårdpersonalen och görs delaktig i samarbetet dem 

emellan. Patientens upplevelser av mötet påverkar hur framgångsrik hanteringen av 

sjukdomen blir. Som blivande sjuksköterskor vill vi därför fördjupa vår förståelse 

för faktorer som har betydelse för individens upplevelser av mötet och kontakten 

med vårdpersonalen.  

 

 

 

BAKGRUND 

 
Diabetes  
Diabetes mellitus är en livslång sjukdom som blir allt vanligare. Orsakerna till 

varför diabetes fått en större utbredning är kombinationer av olika faktorer såsom 

brist på fysisk aktivitet, försämrad kosthållning och stress samt ökad livslängd 

(Hjelm, 2006).  

 

Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som alla kännetecknas av 

ett förhöjt blodglukosvärde. Typ 1 diabetes karakteriseras av ett behov av tillförsel 

av insulin utifrån i form av injektioner. Individer med typ 2 diabetes kan ofta klara 

sig utan insulinbehandling om nödvändiga livsstilsförändringar genomförs. I vissa 

fall behöver individen kombinera livsstilsförändringar med en parallell 

tablettbehandling av antidiabetika (Hedner, 2007). För individer med diabetes är det 

centrala målet att sträva efter att hålla glukoshalten i blodet på en jämn nivå inom 

rimliga gränser. För att uppnå goda blodglukosvärden är det viktigt att skapa en 

balans mellan fysisk aktivitet, kost samt eventuell läkemedelsbehandling (a a).   

 

Risken för komplikationer vid diabetes är stor och patienten måste vara medveten 

om vad som höjer respektive sänker blodsockervärdet. Komplikationer kan visa sig 

i form av kärlförändringar i de små kärlen som påverkar ögon, njurar och 

nervsystem. I de stora kärlen kan förändringar leda till hjärt- kärlproblem (Hedner, 

2007). Individer med diabetes bör informeras om betydelsen av långsiktigt 

tänkande och förebyggande handlingar för att minska riskerna för komplikationer 

(Socialstyrelsen, 2001).  

 

Det är inte alla drabbade som initialt inser hur allvarlig sjukdomen är och därför har 

vårdpersonalen ett ansvar att göra patienten varse om situationen (Cooper, Booth & 

Gill, 2003). I en studie av Escudero-Carretero, Prieto-Rodríguez, Fernández-

Fernández och March-Cerdá (2007) framkommer att patienterna successivt ska 

delges informationen för att kunna ta till sig upplysningar om 

komplikationsriskerna. Ett övergripande mål är att patienten ska kunna leva ett 

normalt liv med hög kvalitet, fritt från diabetessymtom (Socialstyrelsen, 2001).  

 

Att få diagnosen diabetes är förknippat med svårhanterliga känslor. Patienten måste 

lära sig sköta sjukdomen och acceptera att leva med den livet ut.  Den känslostorm 

som kan uppstå och de nödvändiga kunskaper som patienten måste inhämta ställer 

höga krav på vårdpersonalen. Patienter förväntar sig att av vårdpersonalen få det 
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stöd som krävs för att kunna hantera sina känslor. Kvaliteten på den information 

som erhålls är avgörande för välbefinnandet och kan vara så kraftfull att den 

förbättrar patientens liv. Patienter förväntar sig att informationen ska vara 

tillräckligt täckande och uttryckas med tydlighet på ett lättbegripligt språk för att de 

ska kunna ta kontroll över sin sjukdom (Escudero-Carretero et al., 2007).  

 

 

Samarbetet mellan vårdpersonal och patient 
Flera professioner är involverade i diabetesvården, däribland ingår alltid en 

ansvarig läkare och sjuksköterska. Utöver vårdpersonalen är patienten själv också 

en del i teamet (Wikblad, 2006). Goda resultat uppnås om patienten inser sin 

självklara och centrala plats i samarbetet med vårdpersonalen (Granit & 

Hjalmarsson, 2006). Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud och Fagerberg (2003) 

definierar patient som:  

 

”en person som befinner sig i någon kontakt med vårdsystemet” 

(s 23).  

 

Vårdpersonal och patient utformar tillsammans mål som de ska sträva efter i sitt 

arbete (Wikblad, 2006). Patienten ska med stöd från vårdpersonalen erhålla 

tillräcklig information för att kunna delta i upprättandet av målsättningar 

(Socialstyrelsen, 2001). Att ha goda kunskaper om sin situation ger möjlighet och 

självförtroende att inta en aktiv roll i samarbetet (Cooper et al., 2003). En 

välinformerad patient har förutsättningar att välja bland olika alternativ (Moser, van 

der Bruggen & Widdershoven, 2006). Enligt Henderson (2003) upplever patienter 

att de har otillräcklig kunskap för att kunna fatta egna beslut vilket gör att de 

överlåter beslutsfattandet till vårdpersonalen.  

 

Patienter upplever att de inte blir försedda med tillräcklig information vilket gör att 

de får svårare att ställa frågor om sin sjukdom (Henderson, 2003). Det finns även en 

uppfattning att vårdpersonal medvetet håller sig till ett minimum av information för 

att undvika patientens frågor och deltagande (Henderson, 2003; Thorne, Ternulf 

Nyhlin & Paterson, 2000). Patienter uttrycker att de vill känna sig trygga med att 

ifrågasätta (Cooper et al., 2003) och därmed utöva medbestämmande (Moser et al., 

2006).  

 

Förutsättningar för att nå de gemensamma målen finns om tillit och trygghet växer 

fram hos patienten som ett resultat av gott samarbete (Granit & Hjalmarsson, 2006). 

D‟ Elia (2004) talar för ett förhållande mellan vårdpersonal och patient som utgörs 

av ett samarbete där patientens upplevelser och livserfarenheter är utgångspunkt. 

Etableringen av en relation som grundar sig på vårdpersonalens strävan efter att 

förstå patientens upplevelser ligger på vårdpersonalens ansvar (a a). 

 

 

Att möta patienten som en unik individ 
Vårdpersonal bör sträva efter att bemöta varje patient som en unik individ (Granit 

& Hjalmarsson, 2006). När de lyssnar in vad patienten vill veta och integrerar det i 

utformningen av mötet känner patienter att bemötandet är individanpassat (Cooper 

et al., 2003). Om patienten får möjlighet att rådgöra med samma vårdpersonal vid 

varje tillfälle förbättras förutsättningarna att skräddarsy råden eftersom 

vårdpersonalen väl känner till föreliggande situation. Kontinuiteten och 



3 

 

individanpassningen gör att patienten känner trygghet (Escudero-Carretero et al., 

2007).  

 

Vårdpersonal bör möta sina patienter med ett minimum av förutfattade meningar 

även om det är förknippat med problem eftersom det aldrig går att komma ifrån 

vårdpersonalens förförståelse. När de lägger sina fördomar åt sidan kan de öppna 

sig för patientens unikhet (Dahlberg et al., 2003). Generaliseringar och enbart 

förlitande till specialistkunskaper riskerar att påverka mötet negativt (Granit & 

Hjalmarsson, 2006).  

 

 

Patienten som expert 
Den traditionella synen på vårdpersonalen bygger på att de i egenskap av 

professionella yrkesutövare är experter i förhållande till patienten. Men eftersom en 

sjukdom yttrar sig på olika sätt för olika människor blir även patienten med sina 

upplevelser i någon mening expert (D‟ Elia, 2004). Dahlberg et al. (2003) 

instämmer i att patienten ska ses som expert på sig själv, sin hälsa och livssituation.  

 

Vanligen bygger patienter som levt med sin diabetes en längre tid på sina kunskaper 

om sjukdomen för att så småningom bli mycket sakkunniga (Cooper et al., 2003). 

Den höga kompetensen patienter besitter kan leda till att de betvivlar om 

vårdpersonalen kan bidra med passande information. Vårdpersonalen ställs inför 

utmaningen att inte ensamma vara experter (a a). Det händer att vårdpersonal väljer 

att bortse från patienternas kunskaper och det ogillas av patienterna som vill få sin 

expertis erkänd (Escudero-Carretero et al., 2007). Thorne et al. (2000) kom fram till 

att vårdpersonalen ofta antar att de själva har rätt när det uppstår oenighet med 

patienten vars ståndpunkt många gånger ses som underlägsen. Det resulterar ofta i 

att vårdpersonalen självständigt avgör vad som är bäst för patienten (Henderson, 

2003). Vid oenighet måste vårdpersonalen istället stanna upp, lyssna till patientens 

tankar (a a) och utan undantag acceptera dennes ståndpunkt (Kennedy Sheldon, 

2004).  

 

 

Tillit 
Det finns ett behov hos varje patient att bli sedd och lyssnad på. För att det ska ske 

krävs att vårdpersonalen lyssnar, uppmärksammar samt bekräftar tankar och känslor 

som patienten har kring sin diabetes (D‟ Elia, 2004). Upplevelsen av att vara sedd 

har en stark koppling till graden av förtroende patienten hyser för vårdpersonalen 

och tillit är nödvändigt för ett fungerande samarbete (a a). Det finns olika vägar för 

vårdpersonalen att skapa tillit. Till att börja med bör de lyssna på patienten så att 

denne känner att de bryr sig och förstår. Vårdpersonalen ska även vara konsekvent 

och ärlig. Vidare stärks förtroendet när patienten känner sig värdefull genom visad 

respekt. För bibehållandet av tillit är det viktigt att vårdpersonalen håller löften och 

intar en accepterande hållning. Acceptans leder till att patienten öppnar sig och 

vågar dela med sig av känslig information (Kennedy Sheldon, 2004).  

 

 
Uppskattade egenskaper hos vårdpersonalen 
Höjd funktionsnivå och bättre blodglukosvärden erhålls när hanteringen av diabetes 

grundas på en god relation. Dessa resultat påverkas i hög grad av hur patienten 

värderar relationen med vårdpersonalen. Patienter bedömer relationen efter hur de 



4 

 

blir bemötta medan vårdpersonal mer fokuserar på hur patienten svarar på 

behandling (D‟ Elia, 2004). 
 

Patienter är unika individer med skiftande uppfattningar om världen vilket innebär 

att de har olika syn på vad som kännetecknar skicklig vårdpersonal. Några 

egenskaper skattades dock gång på gång som värdefulla av patienterna. För det 

första efterfrågades empatisk förmåga. Det var viktigt att vårdpersonalen både 

kunde känna empati och förmedla denna känsla till patienten (D‟ Elia, 2004). 

Empati handlar om att se världen genom patientens ögon men samtidigt distansera 

sig från att själv träda in i känslor. Genom att visa empati för patienten kan 

vårdpersonalen delta i och förstå individens värld. Detta möjliggör för 

vårdpersonalen att rikta uppmärksamheten mot de behov individen har (Kennedy 

Sheldon, 2004).  

 

Dahlberg et al. (2003) betonar betydelsen av att patienten ska ges tillräckligt med 

tid för att hinna kommunicera sina erfarenheter. Vårdpersonalen bör därefter 

förmedla till patienten att de förstått innebörden i det som sagts (Kennedy Sheldon, 

2004). Patienterna vill bli accepterade för sina tankar och känslor och slippa få dem 

ifrågasatta (D‟ Elia, 2004). De vill också få möjlighet till samtal om funderingar 

och behandling (Escudero-Carretero et al., 2007) samt mötas av kompetens och 

tålmodighet (Cooper et al., 2003). Vårdpersonalen ska även vara tillmötesgående 

och visa medkänsla (a a).  

 

 
Dåliga egenskaper hos vårdpersonalen 
Patienterna upplever att de inte blir betrodda för sin kapacitet att fatta egna beslut 

rörande sig själva. Misstron från vårdpersonalen skapar en ömsesidig brist på 

förtroende vilket skadar relationen mellan parterna. Vårdpersonal tenderar att 

främst se till den medicinska aspekten av sjukdomen med konsekvensen att 

individen hamnar i bakgrunden (Thorne et al., 2000).  

 

Patienter beskriver att de ogillar vårdpersonal med dömande attityd som försöker 

genomföra förändringar som patienterna inte godtar (D‟ Elia, 2004). Detta 

påstående stärks av Henderson (2003) som menar att patienter upplever att 

vårdpersonalen inte vill släppa kontrollen utan fordrar samarbete på sina villkor. Att 

inte följa vårdpersonalens råd kan ge bestraffningar i form av sämre vård och 

bemötande. Avvikelse från deras råd kan ge patienten en stämpel som svår eller 

besvärlig och en rädsla finns att de ska distansera sig från patienten vid olydnad (a 

a).  

 

 
Teoretisk referensram 
Paterson och Zderad (1988) har utformat en omvårdnadsteori som fokuserar på 

relationen mellan vårdpersonal och patient. De har identifierat tolv 

omvårdnadsbeteenden som främjar välbefinnande. Bland annat föreslås att patienter 

har rätt att fatta egna beslut och att de bör respekteras som individer. Ett annat 

omvårdnadsbeteende handlar om att uppmuntra patienten till att uttrycka sina 

upplevelser. Vidare ska det finnas en strävan hos vårdpersonalen att förstå patienten 

och att förmedla uppnådd förståelse till henne/honom. Vårdpersonalen bör klargöra 

för patienten att de accepterar känslouttryck (a a).  
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Vårdpersonalen bör vara medvetna om sin förförståelse så att de i mötet med 

patienten kan se den unika individen (Paterson och Zderad, 1988). Varje människa 

är unik och har således ett individuellt perspektiv på omvärlden. Vårdpersonalen 

ska arbeta för att förstå hur patienten upplever sin värld och känna en rimlig grad av 

medlidande (a a). 

 

Enligt Paterson och Zderad (1988) är en genuin dialog spontan och oförutsägbar, 

det går inte att på förhand veta hur mötet mellan två individer kommer att utveckla 

sig. För att få en spontan och genuin dialog ska vårdpersonalen göra sig närvarande. 

Total närvaro uppnås när vårdpersonalen förmedlar till patienten att de fokuserar på 

henne/honom samt är medvetna och öppna inför den situation och de behov som 

råder här och nu (a a).   

 

Det finns flera definitioner av mötet mellan patient och vårdpersonal. I vårt arbete 

väljer vi att använda Paterson och Zderads (1988) definition. Innebörden för möte, 

menar Paterson och Zderad (1988), är att patient och vårdpersonal ställs inför 

varandra som två unika människor och att sammankomsten har ett syfte. I mötet 

finns en underförstådd förväntan att vårdpersonalen träder in i en hjälpande roll 

närhelst patienten är i behov av hjälp. Patienten förväntar sig att vårdpersonalen ska 

leverera den hjälp de räknar med att få. Problematiskt nog är parterna inte alltid 

eniga om hur patientens behov ser ut och vilken hjälp som krävs (a a).  

 

 

 

SYFTE 

Studiens syfte var att erhålla fördjupad förståelse för faktorer som hade betydelse 

för hur patienter med diabetes upplevde kontakten och mötet med vårdpersonal.  

 

 

 

METOD 

 
Litteraturstudie 
Vi valde att göra en litteraturstudie med anledning av den tidsbegränsning som 

fanns för genomförandet av studien. Förutsättningarna för att hitta material till 

studien bedömde vi som goda eftersom vi genom Blekinge Tekniska Högskola hade 

tillgång till databaser på omvårdnadsområdet via användarnamn och lösenord.  

Med litteraturstudie menas att information samlas in från befintliga vetenskapliga 

artiklar. Efter artikelsökningen görs en kritisk värdering och analys av det 

insamlade underlaget. I nästa steg sammanställs materialet och slutsatser dras 

(Forsberg & Wengström, 2008). Litteraturstudier kan skrivas med kvantitativ eller 

kvalitativ ansats. Vi har valt att utgå från ett kvalitativt perspektiv som innebär att 

söka förståelse för hur människan subjektivt uppfattar och tolkar den verklighet hon 

lever i. I kvalitativa studier förekommer inga mätningar och statistik utan resultatet 

består av individernas verbala formuleringar (Backman, 2006).    

 

 

Artikelsökning 
För att hitta relevanta artiklar fanns ett antal databaser att tillgå via Blekinge 

Tekniska Högskolas hemsida, däribland CINAHL och PubMed som bland annat 

innehåller material om omvårdnad. De artiklar som återfanns hittades genom 
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användning av MeSH-termer, Subject Headings och sökord i olika kombinationer. 

MeSH-termer och Subject Headings är definierade ämnesord som finns i databaser 

och som underlättar litteratursökningen. Vi använde följande MeSH-termer och 

Subject Headings: Diabetes Mellitus, Patient Satisfaction och Professional-Patients 

Relations. Övriga sökord var: Experience och Experiences. Vid sökning i CINAHL 

begränsades sökningen genom peer-reviewed, research article, English och 

Swedish. Vid sökning i PubMed begränsades resultatet genom att humans, English 

och Swedish markerades. MeSH-terms kryssades i då MeSH-termer användes vid 

sökning i denna databas. I båda databaserna kombinerades sökorden med AND. Vår 

artikelsökning finns i Bilaga 1: Tabell 1. Resultat av artikelsökningen.  

 

 

Urval 
Inklusionskriterierna i vårt urval var individer över 18 år med diabetes mellitus, 

studier skrivna utifrån patientens synvinkel samt studier på svenska och engelska. 

Vi exkluderade studier där deltagarna var gravida. 

 

De artiklar som passade vårt syfte sorterades ut efter noggrann exkludering av 

material som av olika anledningar inte platsade i resultatdelen. Artiklar vars titel 

inte passade in på vårt syfte valdes genast bort. De artiklar som blev kvar efter den 

första gallringen värderades utifrån läsning av abstract och nyckelord. Kvantitativt 

och innehållsfattigt material samt litteraturstudier valdes bort liksom artiklar 

inriktade på specifika folkgrupper. Nästa steg innebar att vi letade upp artiklarnas 

fulltext för detaljanalys av lämplighet. De artiklar som inte fanns att tillgå i fulltext 

beställdes elektroniskt via biblioteket. Flertalet av de beställda artiklarna 

refuserades enligt de kriterier som vi använde oss av vid artikelsökningarna. En del 

artiklar föll bort då de inte gick att få tag på genom biblioteket.  

 

Essentiellt var att samtliga artiklar var vetenskapligt granskade och med hjälp av 

funktionen peer-reviewed sållades icke-vetenskapligt material bort. Vid vårt urval 

gjorde vi sedan en egen kritisk granskning av artiklarnas vetenskaplighet. Studierna 

granskades genom att vi försäkrade oss om att viktiga delar i uppbyggnaden av 

studierna fanns med. Vi ansåg att samtliga artiklar skulle ha abstract med 

nyckelord, introduktion/bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion samt 

referenser. Innehållet under respektive del skulle vara tydligt och relevant för vår 

studie. Höga krav ställdes på metoden som skulle vara tydligt beskriven gällande 

tillvägagångssättet. Samtliga utvalda artiklar hade de delar vi önskade med 

undantag för en som saknade nyckelord. 

 

Urvalet resulterade i åtta studier som gick vidare till analys. För artikelöversikt 

hänvisar vi till Bilaga 2: Tabell 2. Översikt över använda artiklar. 

 

 

Analys 
En analys kan genomföras på manifest alternativt latent nivå. Vi valde manifest 

analys eftersom den grundar sig på det som är påtagligt i texten medan latent 

innebär en tolkning av innehållet och utläsning av mening mellan raderna 

(Graneheim & Lundman, 2004). Innehållsanalysen utgick från en analysmodell som 

Graneheim och Lundman (2004) beskriver. Texten bearbetas i fem olika steg som 

leder fram till resultatet (se Bilaga 3: Tabell 3. Exempel på kondensering).  

1. Överblick över materialet erhölls efter upprepade genomläsningar av 

artiklarna. Vi läste materialet var för sig för att lättare kunna koncentrera 
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oss och inte påverka varandras uppfattning om innehållet. C-uppsatsens 

syfte var i fokus vid läsningen.  

2. Centrala meningsenheter lyftes fram i texten genom markering med 

överstrykningspenna. Vi satt även under det här momentet på olika håll. 

När meningsenheterna markerats jämfördes dem för att se om vi hade 

kommit fram till liknande svar. Diskussion ledde fram till enad 

uppfattning om vilka meningsenheter som resultatet skulle grunda sig 

på. Meningsenheterna placerades i en tabell för analys. 

3. Meningsenheterna översattes till svenska för att därefter kondenseras. 

Kondensering innebär att kärnan i meningsenheterna plockas ut.  

4. Materialet koncentrerades ytterligare genom kodning så att 

huvudbudskapet framträdde än mer tydligt.      

5. Koderna skapade ett mönster som bildade subkategorier. 

Subkategoriernas innebörd värderades och placerades i kategorier. 

Kategorierna användes för att skapa rubriker i resultatet (a a). 

 

 

 

RESULTAT  

 
Tid 
Patienter med diabetes uttryckte en önskan om tillräckligt med avsatt tid för 

information och frågeställningar i mötet med vårdpersonalen. En patient menade att 

vårdpersonalen alltid tog sig tid att lyssna på henne utan att avbryta. Denna 

egenskap uppskattades av patienten då allt som skulle avhandlas hanns med 

(Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & Astbury, 2001). Flera patienter instämde i att 

vårdpersonalen tog sig tid att lyssna vilket gjorde att de hann ställa frågor och få 

dem besvarade (Lawton, Parry, Peel & Douglas, 2005). 

Brist på tid försatte patienten i en situation där denne inte hann diskutera sina 

bekymmer och ställa frågor (Pooley et al., 2001).  

 

”if I’m not thinking fast enough, is out the door before I can get everything 

out that I might want to ask.”  

(Ciechanowski & Katon, 2006, s 3074). 

 

Det framgick i studien att patienter upplevde sig vara i behov av en stor mängd 

information och att den avsatta tiden för mottagandet av denna information var för 

knapp. Tidsbristen och den press det innebar att behöva skynda på skapade 

irritation hos individen (Pooley et.al., 2001). 

 

Många patienter beskrev att de kände sig besvärade när de uppsökte vårdpersonalen 

för klarhet och information gällande sin diabetes eftersom de upplevde att de 

slösade med vårdpersonalens tid (Morris, Johnson, Booker, Gunnery, Richards & 

Meek, 2006; Lawton et al., 2005). I en studie av Richards, Morris, Booker och 

Johnson (2006) framgick att patienter inte ville störa vårdpersonalen eftersom dessa 

verkade ha mycket att göra. Kännedom om det pressade tidsschemat gjorde att 

patienterna inte tog upp alla funderingar som fanns (Richards et al., 2006). 

Funderingar som inte hanns med sköts upp till nästa tillfälle eftersom patienter 

kände att det inte fanns möjlighet till förlängning av möten vid behov. Vetskapen 

om andra patienter som väntade på att få komma in till vårdpersonalen utgjorde en 

http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Rachel+Gunnery
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Gayle+Richards
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Patricia+Meek
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stressfaktor. Patienterna ville inte riskera att ta upp någon annans tid (Pooley et al., 

2001). 

 

 
Kontinuitet 
Idealiskt var att få träffa samma vårdpersonal vid varje tillfälle (Pooley et al., 2001). 

Patienterna såg det som en fördel att inte behöva återberätta sin diabeteshistoria vid 

varje möte. Vårdpersonal som patienten hade träffat upprepade gånger behövde inte 

påminnas om hur situationen såg ut (Naithani, Gulliford & Morgan, 2006).  

 

Vidare var kontinuiteten en förutsättning för att en personlig relation mellan 

parterna skulle växa fram. I en personlig relation hade vårdpersonalen god 

kännedom både om sjukdomen och patienten som individ. Kontinuiteten gjorde att 

patienten kände förtroende för vårdpersonalen och upplevde dem som kompetenta 

(Naithani et al., 2006). I den fördjupade relationen kände sig patienterna trygga att 

diskutera (Wikblad, 1991). De tyckte det var lättare att ta upp bekymmer av 

känsligare karaktär till diskussion, såsom rädslor och pinsamheter (Naithani et al., 

2006). God tillit stärkte patientens känsla av kontroll över sjukdomen 

(Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

Det fanns en uppfattning bland patienter att det rådde brist på kontinuitet i 

kontakten med vårdpersonalen och att det ledde till ett flertal konsekvenser för 

upplevelsen av mötet.  Diskontinuitet medförde att vårdpersonalen de träffade inte 

kände till situationen (Pooley et al., 2001). När patienter träffade olika vårdpersonal 

istället för samma fick de motsägelsefull information som skapade förvirring. En 

patient menade att det fanns lika många svar som det fanns vårdpersonal (Richards 

et al., 2006). Informationen och förmedlandet av den skulle istället ske på ett 

konsekvent sätt (Morris et al., 2006). När patienterna inte hade tillgång till en 

kontinuerlig relation med vårdpersonalen upplevde de ibland att information om 

deras situation och person glömdes bort (Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

 

Information  
Hur patienterna upplevde sin sjukdom och mötet med vårdpersonalen var mycket 

individuellt. Ett brett spektrum av erfarenheter och upplevelser påverkade 

situationen. Det var önskvärt att vårdpersonalen frångick standardundervisning och 

istället anpassade innehållet efter individuella behov hos patienten (Pooley et al., 

2001).  

 

Konsekvensen av att erhålla icke-individanpassad information var att en del 

patienter tvivlade på om de hade något att vinna i kontakten med vårdpersonalen. 

Informationen tillförde inget nytt utan var en upprepning av den kunskap de redan 

hade vilket skapade känslan av att inte få det stöd som önskades (Hörnsten, 

Lundman Kihl Selstam & Sandström, 2005). Patienterna efterfrågade istället 

kontinuerligt uppdaterad information (Morris et al., 2006).  Det var önskvärt att 

vårdpersonalen framhöll att de tillämpade de senaste forskningsrönen 

(Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

Patienterna tyckte att vårdpersonalen hade förmågan att förklara saker med ett 

lättbegripligt språk men ett flertal uttryckte att de behövde mer kunskap och 

självförtroende för att i olika situationer kunna hantera sjukdomen på rätt sätt 

(Lawton et al., 2005).  

http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
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Att bli sedd 
Att bli behandlad respektfullt för sina erfarenheter och bli sedd för den person man 

är, med styrkor och svagheter, resulterade i en känsla av värdighet hos patienterna 

(Hörnsten et al., 2005).  

 

“She has been able to communicate a sense of ”I am bigger than this 

disease”” 

(Ciechanowski & Katon, 2006, s 3074).  

 

Vårdpersonal som såg hela människan lyckades förmedla intresse, acceptans och 

omtanke (Richards et al., 2006). Det var centralt att yttranden togs på allvar liksom 

att förståelse och bekräftelse för individen visades (Hörnsten et al., 2005). Stödet 

individen fick hade stor betydelse (Morris et al., 2006).  
 

Vårdpersonalen hade enligt patienterna en bristande förmåga att se förbi sjukdomen 

med följden att individen hamnade i skuggan (Richards et al., 2006). 

 

 ”they do put you in a little box of diabetes” 

(a a, s 250).  

 

Patienter som upplevde att vårdpersonalen var mer intresserad av sjukdomen än av 

dem som individer blev sårade och kände sig värdelösa. Önskan var att urskiljas 

från mängden och inte bli betraktad enbart som ett patientfall (Hörnsten et al., 

2005).  Det fanns en tro att vårdpersonalen gjorde vad de tyckte var bäst för 

patienten men att de saknade kunskap om vem som fanns bakom sjukdomen och 

vilka erfarenheter patienten hade (Richards et al., 2006).  Det var betydelsefullt att 

personalen i början av varje möte tog sig tid att ta emot patienten på ett personligt 

sätt (Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

Vårdpersonalen lovordades för den expertis de besatt (Lawton et al., 2005) men 

patienten hade överlägset bättre kunskap om hur det var att leva med diabetes och 

ville få erkännande för det (Richards et al., 2006). När vårdpersonalen enbart såg 

sjukdomen och inte individen, upplevde patienterna att vårdpersonalen tog på sig 

rollen som expert medan individen förväntades vara mindre vetande (Hörnsten et 

al., 2005). Istället ville patienterna bli betraktade som experter. Om det införlivades 

fanns möjlighet att skapa och bibehålla framgångsrika relationer mellan parterna 

(Richards et al., 2006). Vårdpersonalen sände ibland ut signaler att det var bäst för 

patienten att direkt och naturligt ta till sig personalens råd och inte tveka över nyttan 

av dem (Ciechanowski & Katon, 2006).  

 

”I have the answers that you need and that’s the end” 

 (a a, s 3074) 

 

Vårdpersonalen hade attityden att det skulle gå bra för patienterna bara de följde 

anvisningarna. Vissa patienter accepterade inte detta förhållningssätt och sökte 

hjälp hos någon annan (Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

 

Samarbete 
Interaktionen mellan patient och vårdpersonal påverkade individens liv och dennes 

syn på framtiden i vid bemärkelse (Morris et al., 2006).   

http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
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Patienter nämnde jämlikhet mellan parterna som en bidragande faktor för att 

mötena skulle uppfattas som tillfredställande. De kände sig nöjda med mötet när det 

grundades på respekt för deras val. Patienter föredrog när vårdpersonalen gjorde 

dem delaktiga vid uppsättandet av mål och accepterade ett samarbete (Hörnsten et 

al., 2005). När vårdpersonalen uppvisade en icke-dömande attityd och försökte lära 

känna patienten lades en grund för en relation där denne intog en aktiv roll 

(Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

När vårdpersonal uppvisade en överlägsen attityd uppkom känslor av värdelöshet 

(Hörnsten et al., 2005). Viss vårdpersonal upplevdes som dominant, påstridig och 

tillrättavisande vilket gjorde att patienterna inte tilläts komma till tals. Den 

överlägsna attityden liknades vid en vägg som omöjliggjorde ett närmande mot 

varandra (Ciechanowski & Katon, 2006). Attityden var att vårdpersonalen visste 

bäst vad som skulle göras och hur det skulle göras (Richards et al., 2006). 

Upplevelser och kunskap som patienterna förvärvat genom att leva med sin 

sjukdom uppmärksammades i alltför låg grad. Konsekvensen blev att de fick 

känslan av att inte bli tagna på allvar (Pooley et al., 2001).  

 

Vårdpersonal som kritiserade patienterna och hade orealistiska krav upplevdes inte 

vara till någon hjälp (Richards et al., 2006). I vissa fall ansåg patienterna att 

vårdpersonalens mål och förväntningar var oönskade eller så högt satta att de var 

omöjliga att uppnå. Vårdpersonal betraktade ofta rimliga blodsockervärden som det 

övergripande målet med behandlingen medan patienterna många gånger hade andra 

mål (Hörnsten et al., 2005).  Oenighet kunde leda till att personalen tog avstånd och 

gjorde sig mindre tillgängliga. Ett tyst hot om distansering från vårdpersonalens 

sida upplevdes när patienten avvek från förväntningarna om hur en duktig patient 

bör vara (Ciechanowski & Katon, 2006).  Vid dåliga blodsockervärden sågs ofta en 

försämrad kommunikation med vårdpersonalen som uppfattades som hotande och 

ojämställd. Patienter saknade förklaringar på problem och råden de fick var 

orealistiska. Det hände att patienter vid dåliga blodsockervärden manipulerade 

sanningen för att få positiv respons (Wikblad, 1991). 

 

Patienter antydde att det förekom bestraffningar i relationen med vårdpersonal. En 

patient upplevde att hon blev skrämd med hotelser från vårdpersonalen om hon inte 

gjorde som de ville (Morris et al., 2006). När patienter inte nådde upp till 

förväntningar tillrättavisades de (Richards et al., 2006). En patient kände sig sårad 

och klandrad av vårdpersonalens beteende. Mötena präglades i stor utsträckning av 

pekpinnar och krav på anpassning och underkastelse. Vårdpersonal som försökte få 

patienter att anpassa sig efter sina åsikter väckte missnöje (Hörnsten et al., 2005). 

 

Patienterna möttes av förutfattade meningar som gick ut på att diabetiker var 

opålitliga och förväntades misslyckas med hanteringen av sjukdomen (Morris et al., 

2006). Misslyckanden sågs som patientens problem och inte vårdpersonalens 

(Richards et al., 2006). 

 

 

Bemötande  

Enligt patienterna innebar en stödjande relation att vårdpersonalen lyssnade och 

visade förståelse (Richards et al., 2006). Ett positivt förhållningssätt handlade om 

att visa acceptans och lyssna in patientens mål. Vårdpersonalen skulle visa respekt 

http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker


11 

 

för patientens val samt verka för ett jämställt möte. Patienterna kände sig 

jämbördiga med vårdpersonalen då de kunde kommunicera öppet om mer än bara 

sjukdomen. Detta kunde ske efter att en personlig relation etablerats (Hörnsten et 

al., 2005).  

 

Patienterna ville att vårdpersonalen skulle ge dem bekräftelse för att sjukdomen till 

stor del påverkade deras liv (Morris et al., 2006). Utmärkande för tillfredsställande 

möten var empati och förståelse för patientens hårda arbete för att hantera sin 

sjukdom (Hörnsten et al., 2005). Det var eftersträvansvärt att vårdpersonalen 

försökte skaffa sig en ökad förståelse för hur det var för patienten att leva med 

diabetes (Morris et al., 2006). De skulle anstränga sig för att förstå situationen ur 

patientens ögon och därigenom söka svaret på frågor, som till exempel varför 

patienten saknade motivation (Hörnsten et al., 2005). Genom att skapa en personlig 

anknytning till patienten främjades kontakten mellan parterna (Ciechanowski & 

Katon, 2006).  

 

Det var uppskattat när vårdpersonal hade en optimistisk inställning gentemot 

patienten. Dåliga resultat skulle inte överskugga mötet utan det positiva skulle 

lyftas fram (Ciechanowski & Katon, 2006). Att mötas av vårdpersonal som gav 

intryck av att vara glad över att åter träffa patienten gjorde denne bekväm att söka 

hjälp. Den positiva attityden resulterade i att patienten inte behövde känna sig 

besvärlig även om hon/han tog kontakt ofta (Pooley et al., 2001).  

 

“She always really sort of sounds pleased to hear from you and open to 

listening”  

(Richards et al., 2006, s 251). 

 

Patienterna uppskattade när de blev uppmärksammade och bemöttes med vänlighet. 

Ett vänligt bemötande skapade förtroende för vårdpersonalen (Hörnsten et al., 

2005). Det var svårt att känna tillit när vårdpersonalen inte uppmärksammade 

patienten. Låg tillit genererade i sämre kvalitet av interaktionen (Ciechanowski & 

Katon, 2006). Vidare kände patienten förtroende för vårdpersonal som gav intryck 

av att vara kompetent (Ciechanowski & Katon, 2006). För att mötet skulle uppfattas 

som positivt krävdes att patienterna kände sig trygga och säkra. En del patienter 

uttryckte ett missnöje över vårdpersonal som gjorde dem osäkra. När 

vårdpersonalen upplevdes som osäker överfördes denna känsla till patienten 

(Hörnsten et al., 2005).   

 

Relationen påverkades av de slutsatser patienter drog av kroppsspråket 

vårdpersonalen uppvisade. Patienter som hade svårt att känna tillit tenderade att 

vara särskilt uppmärksamma på kroppsspråk och gjorde många tolkningar. Bland 

annat tydde patienterna vårdpersonalens blickar och menade att de på så vis kunde 

identifiera vårdpersonalens tankar. Andra delar av kroppsspråket som var av 

betydelse var röstläge och kroppsställning (Ciechanowski & Katon, 2006). 

 

Patienterna påpekade att en del vårdpersonal verkade sakna vilja att lyssna och 

förmåga att skapa en atmosfär där patienterna var bekväma med att ställa frågor 

(Pooley et al., 2001). Bristande empatisk förmåga hos vårdpersonalen ledde till 

negativa erfarenheter. Upplevelser av att vårdpersonalen inte var det minsta insatt i 

situationen liksom nedlåtande tilltal var delar i patienternas syn på vad som 

karakteriserades som dålig empati (Richards et al., 2006). Patienterna kände sig 

http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
http://findarticles.com/p/search?tb=art&qa=Sarah+Booker
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förolämpade när vårdpersonalen uppvisade kyla, ignorans och en ovälkomnande 

attityd (Hörnsten et al., 2005).  

 

 

 

Diskussion 

 
Metoddiskussion 

Vi strävade efter att ta med så nya artiklar som möjligt. Samtliga artiklar, med 

undantag för en, publicerades under 2000-talet. Den något äldre artikeln valdes ut 

med motiveringen att den i allra högsta grad är samstämmig med senare forskning 

som vi bygger vårt resultat på. Att den stämde väl överens med senare forskning 

visade på brister som kvarstått sedan lång tid tillbaka och att det behövs förändring 

och utveckling på området.  

 

Användandet av enbart artiklar på engelska kan ha påverkat vårt resultat då artiklar 

på andra språk eventuellt hade kunnat tillföra viktiga aspekter. Resultatet kan även 

ha påverkats av de artiklar som inte gick att få tag på via högskolebiblioteket då 

innehållet i dessa möjligen hade kunnat tillföra information.  

 

Efter upprepade genomläsningar hade vi åtta artiklar till resultatet. Vi anser att 

antalet artiklar och innehållet i dem är tillräckligt för genomförandet av vår 

litteraturstudie eftersom materialet var tillräckligt täckande för att besvara vårt syfte 

och det fanns samstämmighet mellan olika studier.  

 

Det faktum att studierna till vårt resultat var utförda i Storbritannien, USA och 

Sverige kan ha påverkat innehållet i vårt resultat eftersom kontakten och mötet med 

vårdpersonal eventuellt kan skilja sig länder emellan. Vi kom emellertid fram till att 

materialet i de utvalda artiklarna stärkte varandra och motsägelsefulla budskap 

framträdde inte. 

 

I analysen valde vi att begränsa oss till manifest nivå i strävan att hålla oss till det 

uppenbara och synliga i textmassan samt begränsa graden av tolkning. Med ett 

minimum av fri tolkning ökar förutsättningarna för att resultatet stämmer överens 

med verkligheten. Total avsaknad av tolkningar och förutfattade meningar var en 

omöjlighet att uppnå. Detta var vi medvetna om genom hela analysen.  

 

Behandlingen av engelskspråkig textmassa är komplex. Översättningen till svenska 

kan ha resulterat i större grad av tolkning jämfört med om texten varit på svenska 

från början. Engelska ord rymmer i vissa fall fler än en möjlig betydelse och det är 

inte alltid självklart utifrån sammanhanget vilken betydelse som avses.      

 

Analysmetoden vi utgick ifrån hjälpte oss att på ett effektivt sätt plocka ut 

kärnbudskapet ur en stor textmassa. Utan föreliggande tillvägagångssätt hade 

analysen av artiklarna försvårats avsevärt. Nu kunde vi istället skaffa oss en vid 

överblick av materialet. Rubriker till resultatdelen framträdde tydligt efter maximal 

kondensering. 
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Resultatdiskussion 
Genom studien fick vi en samlad uppfattning om hur mötet med vårdpersonalen 

uppfattades av diabetespatienter och hur det kunde förändras till det bättre.  

 

Vår studie visar på tidens betydelse för patientens upplevelse av mötet. 

Vårdpersonalen ska avsätta tid för patientens frågor och funderingar samt skapa 

förutsättningar för individen att ta emot information i passande tempo. Vidare visar 

vårt resultat att tidsbristen är en faktor som driver patienterna till att senarelägga 

diskussioner med vårdpersonalen. Patienterna är medvetna om vårdpersonalens 

pressade schema och visar hänsyn genom att avhålla sig från att söka upp dem. 

Dahlberg et al. (2003) instämmer i värdet av att det i mötet finns tid för patienten att 

berätta. Escudero-Carretero et al. (2007) pekar på behovet av att få möjlighet till 

samtal om funderingar.    

 

Vi skriver i vårt resultat om patientens önskan att få konsekvent information men 

att det är svårt att uppnå om patienten träffar olika personal. Diskontinuitet skapar 

förvirring då vårdpersonalen framför motsägelsefulla budskap. Kennedy Sheldon 

(2004) styrker konsekvensens betydelse för skapandet av tillit. En studie av 

Escudero-Carretero et al. (2007) uppmärksammar kontinuitetens betydelse i mötet 

med vårdpersonal. Patienter tycker att det känns tryggt att lära känna 

vårdpersonalen istället för att överlåta sig till en främling i varje möte. När 

vårdpersonalen känner individen blir det lättare att skräddarsy mötet efter 

vederbörandes behov (a a).  

 

Vår studie pekar på att informationen som patienterna får i mötet med vårdpersonal 

är bristfällig. Att veta för lite om sin sjukdom gör det svårt att sköta den på rätt sätt. 

Enligt Escudero-Carretero et al. (2007) räknar patienter med att vårdpersonal ska 

förse dem med tillräckligt täckande information och tillägger att så ska ske på ett 

pedagogiskt sätt. Vårt resultat visar att patienterna tvivlar på nyttan av innehållet i 

icke-individanpassad information och klagar på att den är en repetition av redan 

erhållen kunskap. Råd bör vara skräddarsydda utifrån individens situation 

(Escudero-Carretero et al., 2007) eftersom relevant kunskap möjliggör ett aktivt 

deltagande (Cooper et al., 2003). 

 

Enligt vår studie är det i mötet mellan parterna avgörande att patienten blir sedd. 

Vårdpersonal som visar acceptans och intresse kan frambringa känslan av att vara 

bekräftad som individ. Detta bemötande skapar en känsla av värdighet hos 

individen till skillnad från de möten där vårdpersonalen bara har sjukdomen för 

ögonen. D‟ Elia (2004) framhåller att patienten känner ett ökat förtroende för 

vårdpersonalen när hon/han blir sedd som individ. Detta förtroende är viktigt för 

utvecklandet av ett samarbete (a a). Omvårdnadsteoretikerna Paterson och Zderad 

(1988) anser att människor är unika individer med personliga uppfattningar om 

världen. Vårdpersonalen ska av den anledningen i sitt arbete sträva efter att se 

individen och förstå hur den enskilde patienten upplever sin värld. De bör samtidigt 

vara medvetna om den förförståelse som aldrig helt kan åsidosättas (a a). 

 

Vår studie visar att när vårdpersonalen försummar individen på grund av att de tror 

sig veta bättre än denne drar de förhastade slutsatser av vad som är bäst för 

patienten. Dahlberg et al. (2003) skriver i sin bok om betydelsen av att lägga 

förförståelse och förutfattade meningar åt sidan för att kunna se det unika med varje 

individ. Även Thorne et al. (2000) och Henderson (2003) rapporterar att 

vårdpersonalen många gånger betraktar sig själva som experter med de rätta 
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lösningarna. Vårt resultat visar att patienter önskar att vårdpersonalen istället ser till 

individen och dennes erfarenheter för att tillsammans kunna utforma hur arbetet ska 

läggas upp. Relationen mellan parterna påverkas positivt om patienten ses som 

expert.  

 

Vår studie visar att delar i ett fungerande samarbete utgörs av en jämbördig relation, 

respekt för val samt välkomnande av delaktighet. Samarbetet ska grunda sig på 

patientens erfarenheter och upplevelser (D‟ Elia, 2004), således bör patienter 

uppmuntras att uttrycka sina upplevelser (Paterson & Zderad, 1988). I vårt arbete 

framkommer att patienten tyvärr ofta möts av motsatsen och vårdpersonalen är både 

dominant och auktoritär i sin attityd. D‟ Elia (2004) skriver att patienter uppger ett 

motstånd mot vårdpersonal som uppträder dömande och som försöker genomföra 

förändringar som patienten inte gett sitt godkännande till. Henderson (2003) 

framhåller att vårdpersonalen vill se ett samarbete på sina villkor och att de vill ta 

en bestämmande roll. Resultatet i vår studie visar att målen redan är utstakade av 

vårdpersonalen och utrymme för förhandling finns inte vilket försvårar processen 

att enas om gemensamma mål. Vår teoretiska referensram förespråkar patientens 

rätt att fatta beslut rörande sig själv (Paterson & Zderad, 1988).  Wikblad (2006) 

belyser att parterna tillsammans ska utforma en plan för det fortsatta arbetet. Aktivt 

deltagande mot gemensamma mål kan ske när patienten fått adekvat information 

(Socialstyrelsen, 2001). Vårt resultat visar att oenighet kan leda till avståndstagande 

från vårdpersonalens sida vilket patienterna fruktar. Detta stärker Henderson (2003) 

i sin studie där det framgår att avvikelse från personalens råd kan leda till 

distansering från patienten. Vår studie visar att de höga förväntningarna är 

ouppnåeliga för patienterna och resulterar i ständiga tillrättavisanden och 

bestraffningar. Henderson (2003) menar att avvikelse från vårdpersonalens planer 

kan resultera i sämre vård och bemötande.  

 

I vår studie framkommer att empati är en faktor som utmärker ett tillfredställande 

bemötande. Vidare visar vårt resultat att vårdpersonalen ska sträva efter att visa 

förståelse och sätta sig in i individens subjektiva upplevelse av sin situation. D‟ Elia 

(2004) framhåller att patienter har olika uppfattningar av vad som karakteriserar ett 

tillfredsställande möte men att ett bemötande genomsyrat av empati efterfrågas av 

de flesta. Paterson och Zderad (1988) instämmer i förståelsens betydelse och 

uppmanar vårdpersonal att först visa sig intresserad av att förstå och senare bekräfta 

att de fått grepp om situationen. 

 

I vårt arbete framkommer att vårdpersonalen bör ha ett förhållningssätt till patienten 

där de visar respekt och acceptans samt försöker lyssna till det individen uttrycker. 

När det råder brist på uppmärksamhet har patienten svårt att känna tillit. D‟ Elia 

(2004) trycker på ett förhållningssätt där vårdpersonalen undviker att ifrågasätta 

patientens känslor och tankar och istället visar acceptans. Vidare är lyssnande en 

betydande faktor för känslan av att bli sedd som enskild individ. När 

vårdpersonalen lyssnar på patienten kan de förstå och bry sig om henne/honom (a 

a). Visad respekt stärker förtroendet för vårdpersonalen (Kennedy Sheldon, 2004). 

Vårt resultat visar att en kylig attityd innebär att patienten möts av vårdpersonal 

som ignorerar samt saknar förmåga att förmedla empati och uppmärksamhet. I en 

studie av Cooper et al. (2003) framkommer egenskaper som vårdpersonalen bör ha 

för ett gott bemötande. Bland annat skattas personligt engagemang, medkänsla och 

intresse högt (a a).  
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Genomgående i vårt resultat är att det finns ett behov hos patienten att bli sedd av 

vårdpersonalen varför vi särskilt vill lyfta fram denna faktor. Mötet upplevs som 

tillfredställande om vårdpersonalen lyckas se den unika individen och utformar 

mötet därefter. Samarbete, som är en viktig grund för mötet, skapas när patienten 

görs delaktig och erkänns som expert i förhållande till sina upplevelser av 

sjukdomen.  

 

 

Slutsatser  
Vår studie visar att upplevelsen av mötet och kontakten med vårdpersonal varierar 

från patient till patient. Vi lyfter fram sex huvudkomponenter som har betydelse för 

hur mötet artar sig. Patienter påvisar brister inom samtliga kategorier och 

presenterar förslag på förändringar som kan resultera i bättre upplevelser av mötet.  

 

Det är för patientens skull som mötet äger rum och dennes upplevelser bör därför 

ligga till grund för hur möten utformas. Resultatet i vår studie kan hjälpa 

vårdpersonal att ta emot patienter med diabetes på ett mer tillfredsställande sätt.  

 

Vi har sett att det finns mycket forskning om hur patienter med diabetes upplever 

mötet med vårdpersonal men efterlyser studier om hur vårdpersonal på bästa sätt 

kan ta till sig dessa upplevelser och använda dem i mötet.   
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Bilaga 1  
Tabell 1. Resultat av artikelsökningen 
 

 

CINAHL 

Sökord Antal träffar 

1 Diabetes Mellitus 8 711 

2 Patient Satisfaction 7 335 

3. Professional- Patient Relations 2 380 

4 Experience 23 019  

5 Experiences 13 166 

 

Sökord Antal träffar Urval 

1 AND 2 AND 3 11 2 

1 AND 4 304 2 

1 AND 5 168  3 

 

 

PubMed  

Sökord Antal träffar 

1 Diabetes Mellitus 13 6350 

2 Patient satisfaction 30 678 

3 Professional-Patient Relations 67 598 

 

Sökord Antal träffar Urval 

1 AND 2 AND 3 55 1 

 



 

 

Bilaga 2  
Tabell 2. Översikt över använda artiklar  

Författare, 

land och år 

Titel Syfte Metod Resultat 

 

Pooley, 

Gerrard, 

Hollis, Morton 

& Astbury. 

 

Storbritannien 

 

2001 

„Oh it‟s a 

wonderful 

practice ... you 

can talk to them‟: 

a qualitative study 

of patients‟ and 

health 

professionals‟ 

views on the 

management 

of type 2 diabetes 

Utforska vad 

personer med 

diabetes typ 2  

tycker är centralt 

för skötseln av sin 

sjukdom. Fokus 

ligger på relationen 

mellan patient och 

vårdpersonal. 

85 intervjuer 

med typ 2 

diabetiker och 

deras 

sjukvårdsperson

al. 

Faktorer för en bra relation 

mellan vårdpersonal och 

patient: 1) Tillräckligt med 

tid, 2) kontinuitet, 3) 

möjlighet att ställa frågor, 4) 

lyssnande, 5) bli sedd. 

Lawton, Parry, 

Peel & 

Douglas.  

 

Storbritannien 

 

2005 

Diabetes service 

provision: a 

qualitative study 

of newly 

diagnosed Type 2 

diabetes patients‟ 

experiences and 

views 

Utforska 

synpunkter om 

diabetesvården 

bland individer med 

nydiagnostiserad 

diabetes typ 2 för 

att förändra vården 

till det bättre. 

40 patienter 

blev intervjuade 

vid 3 tillfällen 

under ett år. 

Tillgänglighet var viktigt ur 

många hänseenden. Kunskap 

och självförtroende saknades 

vilket påverkade hanteringen 

av sjukdomen. Mer tid 

efterfrågades. 

 

 

Naithani, 

Gulliford & 

Morgan. 

 

Storbritannien 

 

2006 

Patients‟ 

perceptions and 

experiences of 

„continuity 

of care‟ in 

diabetes 

Identifiera 

patienters 

erfarenheter och 

värderingar 

gällande 

kontinuiteten i 

diabetesvården. 

25 intervjuer 

med typ 2 

diabetiker. 

Kontinuitet över en längre 

tid var önskvärt. En känd 

vårdpersonal förstod 

patienten bra, var 

intresserad, tog sig tid att 

lyssna och förklara. 

Flexibilitet var en bra 

egenskap liksom anpassning 

efter skiftande behov. 

Wikblad. 

 

Sverige 

 

1991 

Patient 

perspectives of 

diabetes care and 

education 

Hur diabetikerna 

upplevde 

kommunikationen 

med 

diabetessteamet, 

vilka förväntningar 

på diabetesvården 

som fanns samt 

vilken kunskap som 

behövdes för att 

klara sin egenvård. 

55 intervjuer 

med insulin-

beroende 

diabetiker. 

Relationen mellan 

vårdpersonal och patient var 

ofta ytlig och påverkades av 

patientens 

behandlingsresultat. Goda 

värden belönades, dåliga 

genererade i sämre vård. 

Önskan fanns om stöd för att 

kunna ta eget ansvar. För 

mycket information på en 

gång. 

Hörnsten, 

Lundman,  

Kihl Selstam 

& Sandström. 

 

Sverige 

 

2005 

Patient 

satisfaction with 

diabetes care 

Undersöka 

erfarenheter och 

reflektioner hos typ 

2 diabetiker 

angående möten 

med vårdspersonal. 

44 diabetiker 

blev intervjuade 

Önskvärt att vårdpersonal 

visade acceptans och 

lyhördhet för patientens mål. 

Önskan om empati och 

förståelse för individens 

perspektiv. Patienten och 

vårdpersonalen prioriterade 

olika. Ville bli respekterad 

och sedd som människa. 

Gott samarbete gav tillit. 

Brist på kompetens och 

uråldrig syn hos 

vårdpersonal. 



 

 

Richards, 

Morris, 

Booker & 

Johnson. 

 

Storbritannien 

 

2006 

What do people 

with type 1 

diabetes 

find helpful in 

health 

professionals? 

Results from a 

focus group study 

Patienters 

erfarenheter att leva 

med typ1diabetes, 

särskilt gällande 

undervisning och 

stöd de fått sedan 

diagnosen. 

60 diabetiker 

deltog i 

gruppdiskussion

er vid tio 

tillfällen. 

Önskan att bli sedd, 

accepterad och ses som 

expert. Kritisk vårdpersonal 

stjälpte. Lyssnande och 

förståelse ingick i stödjande 

relation. Brist på empati, tid 

och kontinuitet. 

Morris,    

Johnson, 

Booker, 

Gunnery,  

Richards & 

Meek. 

 

Storbritannien 

 

2006 

 

Designing an 

education 

programme for 

type 1 diabetes: a 

focus group study 

 

Undersöka vad 

patienter med 

diabetes typ 1 begär 

av sin utbildning 

med vårdpersonal. 

Erfarenheter av att 

leva med och sköta 

sjukdomen 

undersöktes också. 

60 personer 

deltog 

fokusgruppsdisk

ussioner. 

Sjukdomen satte stämpel 

som påverkade individens 

interaktioner med andra. 

Stödet, som inte fick vara för 

påträngande, var viktigt för 

att klara att leva med 

sjukdomen. Vårdpersonalen 

önskades bekräfta, förstå 

samt ge uppdaterad 

information till individen. 

Bestraffande relationer 

förekom. 

Ciechanowski, 

& Katon. 

 

USA 

 

2006 

The interpersonal 

experience of 

health care trough 

the eyes of 

patients with 

diabetes 

Patienters 

upplevelser av 

interaktionen med 

vårdpersonalen 

kopplat till 

hanteringen av 

diabetes typ 2. 

27 patienter 

blev 

intervjuade. 

Graden av tillit har betydelse 

för relationen till 

vårdpersonalen. Skiljevägg 

mellan parterna försvårar 

samarbete. Patientcentrerade 

möten leder till ökad tillit 

och engagemang. 
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Bilaga 3 

Tabell 3. Exempel på kondensering 
Meningsbärande 

enhet 

Kondensering Kodning Subkategori Kategori 

”…repeatedly 

stressed the 

importance of 

having sufficient 

time 

during 

consultations to ask 

questions, give 

information,…” 

 

(Pooley, Gerrard, 

Hollis, Morton & 

Astbury, 2001, s 

320 ) 

Tillräckligt med 

tid för frågor och 

information. 

Tillräckligt med 

tid. 

Tillräcklig tid. Tid 

“Patients valued an 

on-going 

relationship with a 

usual care provider 

(generally a doctor 

or nurse), as this 

provider would 

know about their 

diabetes and not 

need reminding:”  

 

(Naithani, Gulliford 

& Morgan,  2006, s 

123) 

Förtlöpande 

relation förser 

vårdgivaren med 

kunskap om 

individen. 

Påminnelser 

behövs inte. 

Fortlöpande 

relation ger 

kunskap om 

individen. 

Kännedom 

genom 

kontinuitet 

Kontinuitet 

“…caregivers 

merely gave routine 

information which 

was not adjusted to 

individual needs.” 

 

(Hörnsten, 

Lundman, Kihl 

Selstam & 

Sandström, 2005, s 

614) 

Vårdpersonal 

anpassade ej 

informationen till 

individens behov. 

Rutinmässig 

information som 

inte mötte 

individens behov. 

Icke 

individanpassad 

information 

Information 

“…being seen as an 

individual and 

being 

accepted for who 

they were was 

appreciated:” 

 

(Richards, Morris, 

Booker & Johnson, 

2006, s 250) 

Det var 

uppskattat att bli 

sedd som individ 

och bli 

accepterad för 

den man är.    

Att bli sedd som 

individ och bli 

accepterad. 

Att bli sedd och 

accepterad. 

Att bli sedd 

 

 

“They also 

engendered a 

feeling of trust, 

with 

patients 

experiencing the 

true meaning of 

Patienter som 

upplevde gott 

samarbete kände 

tillit. 

Samarbete ledde 

till tillit. 

Tillit vid 

samarbete 

Samarbete 



 

 

cooperation,…” 

 

(Hörnsten, 

Lundman, Kihl 

Selstam & 

Sandström, 2005, s 

613) 

“Negative 

experiences came 

from 

experiences where 

professionals 

demonstrated a lack 

of empathy:”  

 

(Richards, Morris, 

Booker & Johnson, 

2006, s 251) 

Negativa 

upplevelser då 

vårdpersonal 

visade bristande 

empati. 

Upplevelser av 

bristande empati. 

Empatibrist Bemötande 

 

 




