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Sammanfattning
Bakgrund: Diabetes typ 2 är en kronisk och komplex sjukdom som kräver långsiktiga 
insatser från hälso- och sjukvården framför allt i primärvården som dagligen tar hand om flest 
personer med diabetes. Antalet personer med diabetes typ 2 ökar vilket blir en utmaning för 
hälso- och sjukvården som medför att sjuksköterskor kommer möta ett ökat antal personer 
med diabetes där diabetes typ 2 är den mest utbredda formen. Flera studier påvisar att det 
finns ett värde av att implementera personcentrerad omvårdnad där hälso- och sjukvården 
måste ta ett helhetsgrepp om sjukdomen genom bland annat ett personcentrerat 
omvårdnadsarbete eftersom diabetes typ 2 kräver en individuell, fysiologisk, social och 
psykologisk anpassning. Studier har även visat på signifikanta förbättringar genom 
personcentrerad omvårdnad samt att det finns brist på forskning inom området.
Syfte: Syftet med studien var att belysa den personcentrerade omvårdnaden av personer med 
diabetes typ 2 inom primärvården.
Metod: En kvalitativ design med semistrukturerade intervjuer låg till grund för den empiriska 
studiens utformning. Ett strategiskt urval av sex sjuksköterskor som arbetar inom 
primärvården deltog i studien. De transkriberade intervjuerna analyserades med en manifest 
innehållsanalys med latenta inslag.
Resultat: Resultatet visade att personcentrerad omvårdnad för personer med diabetes typ 2
omfattades av flera centrala områden. Analysen ledde fram till fyra kategorier och nio 
underkategorier. Kategorierna var att synliggöra och involvera personen i den egna vården, att 
informera och utbilda personen, att alla individer har olika förutsättningar samt att kontinuitet och 
teamsamverkan är betydelsefullt.
Slutsats: Det framkom att det fanns många viktiga och centrala aspekter för sjuksköterskan 
att förhålla sig till i det personcentrerade omvårdnadsarbetet där det inte bara handlade om att 
se personen bakom sjukdomen utan också om att möta individen utifrån ett helhetsperspektiv.

Nyckelord: Diabetes typ 2, intervjustudie, Personcentrerad omvårdnad, primärvård, sjuksköterska
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Inledning
Enligt Hjelm (2012) utgör diabetes typ 2 ett globalt folkhälsoproblem som med dess risker 

och komplikationer inverkar på människors hälsa samt leder till höga vårdkostnader. 

International Diabetes Federation (IDF) (2013) visar idag att diabetes kommer att öka de 

närmaste åren med näst intill en fördubbling till 2035. Denna ökning innebär enligt IDF 

(2013) en utmaning för hälso- och sjukvården som medför att sjuksköterskor kommer att 

möta ett ökat antal personer med diabetes typ 2. Hjelm, Mufunda, Nambozi och Kemp (2003) 

förklarar i sin studie att sjuksköterskor över hela världen har en betydelsefull roll att spela i 

kampen mot diabetes typ 2 genom effektivt hälsoarbete. Eftersom diabetes typ 2 är en

komplex och kronisk sjukdom menar Hjelm (2012) att hälso- och sjukvården måste ta ett 

helhetsgrepp om sjukdomen genom bland annat ett personcentrerat omvårdnadsarbete 

eftersom sjukdomen kräver en individuell fysiologisk, social och psykologisk anpassning. 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) för legitimerade sjuksköterskor ska 

sjuksköterskan ha det yrkeskunnande och den kompetens som behövs för att svara upp mot 

dagens och framtidens behov inom hälso- och sjukvården samt bidra med god och säker vård 

för patienten. Detta innebär att sjuksköterskan är ansvarig och ledande för ett individuellt 

format omvårdnadsarbete och ska i detta arbeta förebyggande samt hälsofrämjande och 

samtidigt värna om personers integritet och värdighet. Detta skiljer sig från en

sjukdomsorienterad hälso- och sjukvård som enligt Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL) (2013) tenderar att bli biomedicinsk där personen bakom sjukdomen inte blir sedd och 

bekräftad. Enligt socialstyrelsens nationella utvärdering (2011a) saknas forskning för att 

kunna utvärdera om vården av typ 2-diabetiker uppfattas som personcentrerat och effektivt 

samt om den ges inom rimlig tid i primärvården. En review-artikel av Olsson, Jakobsson, 

Swedberg och Ekman (2012) visar att värdet och effektiviteten av personcentrerad vård som 

en intervention endast studerats i begränsad omfattning. Trots att resultat i studien av Olsson 

et al. (2012) visade på flera signifikanta förbättringar genom personcentrerad omvårdnad, var 

bevisen otillräckliga. Olsson et al. (2012) förklarar att det kan bero på den allmänna bristen 

på forskning om personcentrerad omvårdnad.

Genom att belysa den personcentrerade omvårdnaden för personer med diabetes typ 2 skapas

förutsättning för att öka medvetenheten för personcentrerat arbete bland sjuksköterskor inom 

primärvården vilket är en förutsättning för att utveckla omvårdnadsarbetet.

4



Bakgrund

Personcentrerad omvårdnad
Leksell och Lepp (2013) förklarar att personcentrerad omvårdnad är en av sjuksköterskans 

sex kärnkompetenser som har till avsikt att bidra till en kvalitativt god hälso- och sjukvård

genom att sjuksköterskor redan i sin utbildning får kunskap och kompetens om ett 

personcentrerat förhållningssätt. Enlig Ekman, Norberg och Swedberg (2014) kännetecknas 

den personcentrerade omvårdnaden av att betrakta patienten som en person och medmänniska 

med egen förmåga till informerade val där autonomi och självbestämmande tydliggörs och 

respekteras. Ekman et al. (2014) tydliggör tre viktiga delar i personcentrerad omvårdnad och 

dessa är personens berättelse, initieringen av partnerskapet och dokumentationen. 

Med hänsyn till studiens ämnesområde togs det avstånd från att i texten använda begreppet 

patient då valet att utgå från personen respektive individen föreföll sig naturligt. Kristensson-

Uggla (2014) förklarar att personberättelsen spelar en strategisk roll för att lägga grunden till 

ett partnerskap vilket är det första steget mellan sjuksköterskan och personen. Vidare skriver 

Hedman (2014) att partnerskap endast kan uppnås om sjuksköterskan bjuder in personen till 

att medverka så att personen ges möjlighet att kunna påverka sin egen vård. Ekman et al. 

(2014) menar också att personens berättelse ska vara fri och växa fram genom 

sjuksköterskans öppna frågor där identifieringen av personens behov, vilja, motiv och 

resurser blir viktigt. Enligt Ekman et al. (2014) ska säkerställandet av den gemensamt 

planerade vården genomföras som överenskommet och ska alltid dokumenteras i journalen 

vilket är viktigt för tillgängligheten i teamet samt säkerheten för personen. Detta blir, 

förklarar Fisher-Santimäki (2012) helande samt att det skapar en känsla av inre frid och 

trygghet för individen.

I Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) (SFS 1982:763) 2 § förklaras det att hälso- och 

sjukvården ska bedrivas på ett sådant vis att den uppfyller kraven för god vård, vilket innebär 

att vården särskilt ska bygga på god kvalitet. I detta ska vården också bygga på respekt för 

personens integritet och självbestämmande samt främja goda kontakter mellan individerna

och hälso- och sjukvårdspersonal. Detta stärks nu med en ny patientmaktslag (SFS 2014:821) 

som även påtalar tydliggörandet av personens ställning samt till att främja personers

integritet, självbestämmande och delaktighet där individuell vård och behandling samt fasta 

vårdkontakter är några delar av samtliga målsättningar i lagen. Vården ska enligt HSL (SFS 
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1982:763) vara individuellt anpassad och tillsammans synliggör HSL (SFS 1982:763) de 

grunder som Ekman et al. (2014) beskriver i sin definition av personcentrerad omvårdnad.

Trots ansträngningar att individualisera diabetesvården och hitta sätt att kommunicera med 

patienter visas det i en studie av Hörnsten, Lundman, Selstam och Sandström (2005) att 

många personer har erfarenhet av kliniska möten som de tycker är otillfredsställande. Dessa 

erfarenheter har inslag som kan hota självuppfattning och identitet medan inslagen i 

tillfredsställande möten är de som kännetecknar personcentrerad vård. Sörman (2012) visar

att ett individuellt förhållningssätt till personer med diabetes kan leda till livskvalitet samt 

utveckling av omvårdnadsarbetet. Att arbeta och förhålla sig personcentrerat innebär enligt 

Ekman et al. (2012) inte enbart en förbättrad vård, rehabilitering och omsorg utan även en 

effektiv hälso- och sjukvård med kortare vårdtider.

Lindström och Hök (2014) visar att bristande tid, bristande valmöjligheter och ett motstånd 

till förändring har blivit de faktorer som motverkar implementeringen av personcentrerad 

omvårdnad samt att det också måste till en förändring och utveckling på organisatorisk nivå 

för att kunna åstadkomma långvariga och bestående resultat. I strävan att utgå från en 

personcentrerad omvårdnad menar Wolf och Carlström (2014) att organisationen också måste 

utgå från personens behov. Varje individ enligt Hedman (2014) är unik och ska värdesättas 

och respekteras inom hälso- och sjukvården. Hedman (2014) förklarar att människan är mer 

än sina delar och att den sjuka kroppen inte ska behandlas som ett objekt där fokus främst

sätts på sjukdomen. Detta kan undvikas med hjälp av ett personcentrerat förhållningssätt så 

att varje individ blir bemött och sedd för den person de är.

Diabetes typ 2
Socialstyrelsen (2010a) anger att diabetes typ 2 är en allvarlig kronisk sjukdom som kan 

orsaka död i förtid främst genom hjärt- och kärlsjukdomar. World Health Organization 

(WHO) (2014a) rapporterar att 347 miljoner människor runt om i världen har någon form av 

diabetes. Internationella diabetesfederationen (IDF) (2014) förklarar att diabetes typ 2 är den 

mest utbredda diabetesformen globalt och står för 90 % av alla diabetiker runt om i världen. 

IDF (2013) beskriver diabetes som ett stort problem och en av de största utmaningarna för 

hälsoutvecklingen globalt. WHO (2014b) påvisar att kroniska sjukdomar är i särklass en utav 

de vanligaste orsaker till mortalitet i världen. Nationella diabetesregistret (NDR) (2013) 

rapporterar att 4 % av Sveriges befolkning har diabetes.
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Enligt National Diabetes Information Clearinghouse (NDIC) (2014) är diabetes typ 2 en 

kronisk endokrinologisk sjukdom som leder till en metabolisk störning i kroppen. Enligt 

Lindholm (2010) kännetecknas diabetes typ 2 av två olika men relaterade defekter vid namn 

insulinresistens och insulinbrist och dessa tillstånd leder till hyperglykemi. NDIC (2014) 

visar att långvarig exponering av hyperglykemi kan leda till bekymmersamma 

komplikationer på vitala organ, extremiteter och på ögats näthinna. Groop, Lyssenko och 

Renström (2010) påvisar att etiologiska motiv för att utveckla diabetes typ 2 innefattar 

ohälsosam kosthållning, nikotin, stress och fysiskt inaktivitet samt övervikt. Hjelm et al.

(2003) visar att det biologiskt ärvda anlaget också kan vara en anledning till att utveckla 

diabetes typ 2. Enligt Johansson och Wredling (2012) anses hörnpelarna i behandlingen vid 

typ 2- diabetes vara åtgärder som minskar insulinresistensen. Här är kunskap om kost och 

motion två centrala delar som utgör en väsentlig del av behandlingen. Råd kring hälsosam 

kost samt motion anses ha en positiv inverkan på både insulinkänslighet som på andra 

riskfaktorer gällande hjärt- och kärlsjukdom.

Enligt Sörman (2012) är sjuksköterskans omvårdnadsarbete vid diabetes typ 2 mångfasetterad 

och innefattar medicinska kontroller, stöd, motivering, utbildning i egenvård, samverkan i

arbetslaget samt dokumentation. Sörman (2012) förklarar att sjuksköterskans omvårdnad ska 

vara kontinuerlig och formas av en holistisk syn på individen för att ge personen med 

diabetes typ 2 de rätta förutsättningarna att bibehålla en god livskvalité. Enligt Hälso- och 

sjukvårdslagen (SFS 1982:763) ska individen vara delaktig i sin egenvård och för detta krävs

enligt Socialstyrelsen (2011b) att personer med diabetes typ 2 är välinformerade samt 

utbildade för att fatta rätt beslut. Socialstyrelsen (2011b) visar att personer med diabetes typ 2 

dagligen fattar många essentiella beslut om hanterandet av sin sjukdom och därför framhävs 

det att utbildning i egenvård är centralt för att öka personens förutsättningar till att

upprätthålla hälsa i det dagliga livet. Personer med diabetes typ 2 kan enligt Edwall,

Hellström, Öhrn och Danielson (2008) inte ta uppehåll från sin sjukdom utan får leva hela 

livet med diabetes vilket kräver livsstilsförändringar, egenvård, regelbundna kontroller och år 

av uppföljning inom primärvården. Vidare förklarar Edwall et al. (2008) att det är viktigt att 

personer med diabetes typ 2 får ett individuellt utformat stöd genom regelbunden uppföljning 

eftersom detta visat på förbättrade resultat på personens sätt att leva med sin sjukdom, och 

här är sjuksköterskan en väsentlig nyckelspelare. En av sjuksköterskans centrala uppgifter för 

personer med diabetes är enligt Berne och Sörman (2010) att förmedla kunskap som ligger 

till grund för den egenvård som både individen och dennes anhöriga ansvarar för.
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Primärvården
Primärvårdens ansvarområde definieras i HSL § 5 (SFS 1982:763) med att den ska svara upp 

för behovet av grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, preventivt arbete och 

rehabilitering som inte kräver sjukhusens tekniska resurs eller annan kompetens. Olofsson, 

Nilsson och Wahllöf (2010) förklarar att primärvården är basen i den öppna hälso- och 

sjukvården och utgör den del av hälso- och sjukvården som alla personer ska kunna vända sig 

till med sin hälso- och sjukvårdsproblematik. Olofsson et al. (2010) beskriver att 

primärvårdens ansvarområde ska präglas av en helhetssyn, närhet, säkerhet, kvalitet, 

tillgänglighet, valfrihet, kontinuitet och samverkan. Enligt socialstyrelsens nationella 

riktlinjer för diabetesvård (2010a) är primärvården den del av hälso- och sjukvården som tar 

hand om flest personer med diabetes och detta styrks av NDR (2013) som redovisar att över 

336 000 personer med diabetes i Sveriges har deltagit i primärvården mellan 1996 – 2013.

Olofsson et al. (2010) betonar att det finns flertalet olika professioner inom primärvården som 

arbetar mot samma gemensamma mål för att uppnå kvalitet i vården. Ett sådant samarbete är 

enligt Sörman (2012) en förutsättning för god diabetesvård eftersom omvårdnaden av 

personer med diabetes typ 2 kretsar kring flera yrkesroller däribland, läkaren, dietisten, 

fotvårdsterapeuten och sjuksköterskan. Primärvården ska enligt Socialstyrelsen (2010b)

förmedla ett individuellt förebyggande arbete och samordna åtgärder som personen är i behov 

av. Socialstyrelsen (2010b) framhåller även att primärvården ska hjälpa personen till att 

medverka i sin egenvård där den egna aktionen ska följas upp så kvalitet och kvantitet erhålls.

I en studie av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2012) framkom det att majoriteten 

av alla primärvårdsbesök var ett besök till sjuksköterskan mer än till någon annan 

personalkategori. Iversen och Hanestad (2005) påtalar att sjuksköterskor i primärvården är 

viktiga förespråkare för främjandet av hälsa och livskvalitet utifrån att informera, utbilda och 

följa upp individerna där de själva får rapportera sina motgångar respektive framgångar.

Olofsson et al. (2010) förklarar att det inom primärvården finns ett unikt dokumenterat 

material att utforska kring personer med kroniska sjukdomar, inte minst diabetes där 80 % av 

alla personer med diabetes behandlas inom primärvården enligt NDR (2013).

Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen utgår från Orem (2001) som i sin omvårdnadsteori främst

belyser egenvården för personer med kroniska sjukdomar. Enligt Orem (2001) är 
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fokuseringen på personens egna färdigheter och resurser viktigt för den egenvården som är 

central vid kroniska sjukdomar för att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande. Orems 

(2001) teori omfattas av egenvård, egenvårdsbrist och omvårdnadssystem som tre centrala 

element som tillsammans bildar en generell teori om omvårdnad. Orem (2001) förklarar att 

människor i allmänhet har den inneboende förmåga och motivation som krävs för målinriktad 

handling i syfte att tillvarata och främja den egna hälsan.

Egenvårdsbrist är enligt Orem (2001) uppbyggd kring egenvårdskapacitet och 

egenvårdsbegränsningar. Orem (2001) beskriver att omvårdnadens mål är att sjuksköterskan 

ska hjälpa och stödja personer till självständighet samt att återvinna sin egenvårdskapacitet så 

långt det är möjligt i dessa aktiviteter vilket kräver ett individuellt omvårdnadsarbete. Orem 

(2001) menar att egenvårdskapaciteten omfattar kunskaper, motivation, mentala och 

praktiska färdigheter som är nödvändiga för att personen ska kunna tolka egenvårdsbehoven 

samt kunna planera egenvården med sjuksköterskan. Egenvårdsbegränsningar förklarar Orem 

(2001) med varför en person kommer i behov av omvårdnad där personen själv inte är i stånd 

att utföra den egenvård som tillgodoser egenvårdsbehoven. Här blir sjuksköterskan enligt 

Orem (2001) viktig vad gäller att stödja och motivera personen. Teorin om 

omvårdnadssystem bygger enligt Orem (2001) på olika hjälp- och omvårdnadssituationer 

som bland annat innebär att sjuksköterskan ska vägleda, informera och undervisa personer 

med omvårdnadsbehov. 

Orem (2001) tar utgångspunkt i frågan om vad som kännetecknar personer som behöver 

kvalificerad omvårdnad, där ett individuellt omvårdnadsarbete blir nödvändigt att utgå ifrån.

Enligt Wikblad (2012) är en av sjuksköterskans viktigaste uppgift vid omvårdnad av personer 

med diabetes typ 2 att informera, utbilda och planera till god egenvård. Detta tar sin utgång i 

den relation som byggs upp mellan sjuksköterskan och individen där levnadsberättelsen 

skapar förutsättning och lägger grunden till den kvalificerade omvårdnad Orem (2001) ser 

som viktig att identifiera vilket skapar värdefulla likheter. Edwall et al. (2008) förklarar också

i sin studie att det är viktigt att tillvarata den kunskap som sjuksköterskan har inom 

primärvården för att skapa möjlighet att utveckla arbetet, samt för att enligt Ekman et al. 

(2014) bidra med ökad förståelse för hur personcentrerat arbete bedrivs. Då det fanns flera 

gemensamma faktorer som knyter an till studiens syfte blev Orems (2001) omvårdnadsteori 

en lämplig teoretisk utgång.
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Syfte
Syftet med studien var att belysa den personcentrerade omvårdnaden av personer med 

diabetes typ 2 inom primärvården.

Metod
Denna empiriska studie genomfördes med en kvalitativ design och data samlades in genom 

semistrukturerade intervjuer med hjälp av en intervjuguide. Data analyserades genom en 

kvalitativ innehållsanalys.

Design
En kvalitativ design valdes för att belysa den personcentrerade omvårdnaden av personer med 

diabetes typ 2 inom primärvården. Enligt Olsson och Sörensen (2011) syftar den kvalitativa 

designen på forskning som ger beskrivande data för att få en djupare förståelse för 

målgruppen genom det skrivna och talade ordet. Olsson och Sörensen (2011) påpekar att det 

som kännetecknar den kvalitativa ansatsen är att förhållningssättet är förutsättningslöst och 

att det subjektiva tinget hos människan och individens tankevärld står i fokus. Enligt 

Graneheim och Lundman (2004) används den kvalitativa designen för att studera det 

mänskliga fenomenet genom bland annat informanternas erfarenhet och upplevelse.

Urval
Till studien gjordes ett strategiskt urval av sjuksköterskor inom primärvården. Enligt 

Socialstyrelsen (2010b) tar primärvården hand om flest personer med diabetes typ 2 och 

enligt Edwall et al. (2008) har sjuksköterskor en central roll i omvårdnadsarbetet för dessa 

personer. Enligt Trost (2010) är ett strategiskt urval att föredra då ett intresse har fattats för 

ett visst antal variabler eller karaktäristika som kan ha en teoretisk betydelse för studien. 

Enligt Olsson och Sörensen (2011) kan ett litet antal individer ge mycket kunskap och 

information. De sex sjuksköterskor som intervjuades arbetar på fyra olika vårdcentraler i ett 

landsting i södra Sverige. Kriteriet för informanterna var att de skulle vara sjuksköterskor

samt skulle ha arbetat minst ett år inom primärvård och inte nödvändigtvis vara 

diabetessjuksköterskor.
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Genomförande
För att få medgivande till att genomföra intervjuerna kontaktades sju verksamhetschefer för 

nio vårdcentraler först via mail för information och ställningstagande (se bilaga 1) sedan per 

telefon för det muntliga medgivandet. Tre verksamhetschefer tackade ja och gav sitt 

samtycke till studien och hänvisade till fyra avdelningschefer inför samverkan och 

rekrytering av informanter. Efter medgivandet från verksamhetscheferna kontaktades 

avdelningscheferna för information först via mail (se bilaga 2) och därefter per telefon. 

Samarbete inleddes med avdelningscheferna som hjälpte till med urvalsförfarandet genom att 

tillfråga sjuksköterskorna på de fyra vårdcentralerna om det förelåg intresse att delta i 

studien. Information om studien och medverkan i intervjuer skickades ut till

avdelningscheferna (se bilaga 3) och delades ut till sjuksköterskorna när de tillfrågades om 

delaktighet. Avdelningscheferna informerade sedan om de sjuksköterskor som anmält 

intresse och att dessa kunde kontaktas. Sjuksköterskorna kontaktades per telefon och tider 

bestämdes för intervju med några enstaka dagars mellanrum på respektive vårdcentral.

Innan intervjuerna påbörjades på vårdcentralerna fick informanterna lämna ett muntligt 

samtycke där frivilligheten betonades och att de närhelst kunde avbryta sitt deltagande utan 

förbehåll. Information om konfidentialiteten gavs också till informanterna för att värna om 

deras identitet vilket innebar att inga obehöriga fick ta del av materialet utan var endast 

tillgängligt för studieförfattarna och handledaren. Detta för att privata uppgifter enligt Kvale 

och Brinkmann (2009) inte ska framkomma och att informanternas integritet skyddas. Vid 

mindre intervjugrupper föreligger det risker enligt Dalen (2007) i form av att informanterna 

lättare kan härledas vilket innebär att de kan känna sig utpekade. Dessa risker förebyggdes i 

studien genom att varje informant benämndes med en bokstav för att inte kunna härledas.

Datainsamling
Data samlades in genom en kvalitativ intervju som utgick från en semistrukturerad 

intervjuguide. Enligt Trost (2010) används intervjuguiden som ett redskap för att finna och 

lysa upp det området som är av betydelse då frågorna i intervjuguiden är uppställda i 

ordningsföljd (se bilaga 4). Intervjuguiden bestod av totalt åtta frågor med öppna 

svarsalternativ som berör den personcentrerade omvårdnaden av personer med diabetes typ 2.

Intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats i avskilt rum och spelades in med diktafon för 

att data lättare skulle kunna analyseras. Trost (2010) förklarar att det finns fördelar med 

bandinspelningar genom att intervjuarna kan lyssna till tonfall och ordval samt att de kan gå 
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tillbaka upprepade gånger och analysera vad som sagts ordagrant. Enligt Trost (2010) är den 

kvalitativa intervjun en användbar metod som utmärks bland annat av att det ställs öppna

frågor som ger innehållsrika svar från informanterna. Polit och Beck (2012) menar att 

semistrukturerade intervjuer används för att belysa ett speciellt område, som i detta fall är 

primärvården och för att säkerställa områdets specifika ämne, nämligen personcentrerad 

omvårdnad. Detta kan höja fokus på intervjun samt tillvarata informanternas erfarenhet och 

upplevelse. 

Två provintervjuer genomfördes, en med tre studenter och den andra med en lärare på 

sjuksköterskeprogrammet. Trost (2010) menar genom att göra provintervjuer tränas 

intervjuarna samt att de får möjlighet att testa sina frågor vilket kan höja skicklighet och att 

intervjuaren kan känna sig säkrare inför de riktiga intervjuerna. Varje intervju genomfördes

utifrån en som vid behov fungerade som stöd, skötte bandinspelning och förde anteckningar 

till intervjuerna samt där den andre ansvarade för själva intervjun och frågeställningen.

Intervju och transkribering fördelades till tre informanter vardera.

Dataanalys
Data analyserades med en manifest innehållsanalys med latenta inslag som är inspirerad av 

Graneheim och Lundman (2004). Denna analysmetod användes för att ringa in syftet. Olsson 

och Sörensen (2011) förklarar att det som skiljer det manifesta mot det latenta är att i det 

manifesta betraktar undersökaren det synliga och det uppenbara i texten medan i det latenta 

så tolkas de underliggande budskapen som framkommer i texten. Enligt Graneheim och 

Lundman (2004) har den kvalitativa innehållsanalysen flera positiva karaktäristiska drag där 

metoden i stor utsträckning är inriktad på ämnesområde och sammanhang samt betonar 

skillnader mellan, och likheter inom koder och kategorier.

Analysen genomfördes enligt följande ordning med inspiration av Graneheim och Lundman 

(2004). Steg 1. Transkribering och genomläsningen genomfördes vilket innebar att de sex 

intervjuerna skrevs ner ordagrant så att varje intervjutext kunde läsas igenom flertalet gånger

för att få ökad förståelse för innehållet i materialet samt för att meningsenheterna effektivare

kunde tas ut. Steg 2. Meningsenheter plockades ut från texterna i mindre enheter för att 

lättare kunna arbeta med materialet. Steg 3. Kondenseringen innebar att meningsenheterna 

koncentrerades utan att innebörden förlorades så att koderna effektivt kunde tas ut. Steg 4. 

Koderna togs ut efter kondenseringen vilka sedan sammanställdes till olika underkategorier. 

Steg 5. Kategorierna skapades genom att koderna först sammanlänkades till nio
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underkategorier vilka slutligen skapade de fyra olika huvudkategorierna om personcentrerad 

omvårdnad.

Etiska överväganden
Vid all forskning där empiriska studier används med intervjun som verktyg måste enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) hänsyn tas till de forskningsetiska övervägandena. Studien har 

genomförts enligt de forskningsetiska riktlinjerna i enlighet med Helsingforsdeklarationen

(World Medical Association, 2013). En egengranskning gjordes av studiens syfte och 

målsättning (se bilaga 5) och därefter skickades en ansökan för bedömning till Sveriges 

Etikkommitté Sydost. Studien bedömdes av Etikkommittén Sydost (Dnr EPK 242-2014) där 

ett rådgivande yttrande gavs. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att etiska problem måste 

analyseras vid forskningsprojekt i förhållande till de risker och nytta som studien kan ge. 

Inför valet av informanter övervägdes tillvägagången av rekryteringen eftersom detta inte 

kunde ske utan samtycke från verksamhetscheferna samt utan viss samverkan med

avdelningscheferna för varje vårdcentral då det handlade om att avsätta arbetstid till 

intervjuerna. Detta tillvägagångssätt valdes då förslag om att delta vid varje personalmöte

inför rekrytering skulle tagit för lång tid. Därav kontaktades först verksamhetscheferna för

vårdcentralerna som vid sitt samtycke till studien informerade om de avdelningschefer som 

kunde kontaktas för samverkan i urvalet av informanter. 

Eftersom det förelåg en risk med denna rekryteringsväg av informanter då 

avdelningscheferna deltagit vid urvalet där både frivilligheten och konfidentialiteten inåt i 

organisationen kunde äventyras fick följande överväganden göras. Avdelningscheferna 

informerades om att de tydligt skulle påtala frivilligheten till varje informant när de 

tillfrågades om medverkan till intervjuerna. Vad gällde konfidentialiteten fick varje informant 

inför varje intervju genom specifik information om detta urvalsförfarande åter ta ställning till 

sitt deltagande genom att lämna muntligt medgivande eftersom cheferna deltagit i urvalet.

Uppenbar text som kunde härleda respektive informant i form av specifika citat utelämnades 

för att skydda informanternas identitet. Dessa risker och nödvändiga etiska överväganden 

påtalades även i yttrandet av Sveriges Etikkommitté Sydost. En möjlig nytta med studien 

kunde vara att varje informant fick reflektera och bli mer medveten om personcentrerad 

omvårdnad för personer med diabetes typ 2. Allt material med bandinspelningar förvarades i

brandsäkert och låst skåp efter studiens godkännande enligt riktlinjerna för Blekinge 

Tekniska Högskola.
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Resultat
Vid analysen av intervjumaterialet framkom det fyra kategorier samt nio underkategorier om 

personcentrerad omvårdnad av personer med diabetes typ 2 inom primärvården. Eftersom 

sjuksköterskorna oftast använde begreppet patient vid intervjuerna, används detta begrepp 

likvärdigt med person och individ i resultat och resultatdiskussion. Kategorierna tillsammans 

med underkategorier presenteras i följande resultat enligt figur 1.

Figur 1. Kategorier och underkategorier

Synliggöra och involvera personen i den egna vården
Analysen runt den personcentrerade omvårdnaden visar att det handlar om att se personen 

bakom sjukdomen och att det är viktigt att bjuda in varje enskild person till sin egen vård och 

behandling. Detta innebär att sjuksköterskan måste möta varje patient på dennes nivå för att 

kunna inleda en positiv relation och skapa en process mellan sjuksköterskan och patienten. 

Här visade kategorin att det även handlade om att lyssna på patienterna så att de synliggörs

och involveras.

Att personen är i centrum

Genom att synliggöra personen sätter sjuksköterskan sin patient i centrum och detta handlar 

om att sätta fokus på patienten och se varje individ som unik. Därigenom är patienterna inte 

bara sin sjukdom utan att det handlar om att se helheten vid personcentrerad omvårdnad för 

personer med diabetes typ 2.

Det betyder ju att man ser hela patienten om man säger så, och inte bara 

tittar på sjukdomen diabetes utan man ser till hela personen, allt 

runtomkring (Sjuksköterska D).

14



Det framkom också att sjuksköterskorna ska ha en personlig touch, ett positivt bemötande 

samt skapa en god atmosfär kring uppbyggnaden av relationen med patienten för att skapa 

trygghet och möjligheten till en god kontakt. I mötet med patienten beskrevs att det aktiva

lyssnandet var en viktig förutsättning för att förstå patienternas upplevelse och situation och 

att detta blir en central del i den relation som sjuksköterskan inleder med patienten. Genom 

att lyssna så sätts patienten i centrum vilket är en början till att involvera och hjälpa patienten.

Viktigt att lyssna på patienten och hur patienten beskriver sin situation 

och hälsa, och ja, hur dem mår, och att det är viktigt att ta det på allvar, 

det dem säger, och att man diskuterar med patienten och ger ett bra 

bemötande (Sjuksköterska D).

Att göra personen delaktig

Analysen visade att det är betydelsefullt att göra patienten delaktig i sin vård genom att se 

patienten som en partner med egna tankar och idéer vilket innebär att resultaten för 

egenvården kan bli mer fördelaktiga. Sjuksköterskorna beskrev att vård och behandlingen ska 

specifikt riktas till varje enskild person för att kunna skapa en god och samarbetsvillig 

relation så att sjuksköterskan på ett bra sätt ska kunna motivera och vägleda patienterna. 

Det gäller att man får med honom och henne i behandlingen, man får ju 

kanske skräddarsy det lite till olika personer så att säga, samarbetet och 

relationerna är viktiga, att patienten är en del av och informeras, känner 

sig motiverade, har klart för sig vad det är, vad typ 2 diabetes innebär 

(Sjuksköterska A).

För att kunna genomföra detta visade analysen att sjuksköterskorna måste ha en förståelse för 

att varje patient och deras egen situation är unik. Samtidigt påpekade sjuksköterskorna att 

familj och anhöriga också är en viktig del av att patienten görs delaktig i sin egen vård och 

behandling för att den ska bli både enhetlig och god.

Ja det är ju att patienten medverkar i sin vård, att hitta varje patient på 

den nivå han eller hon är på men också att man får med anhöriga- hustru 

eller make samt barn är det jag tycker är viktigt för helheten i vården när 

det gäller personcentrerad omvårdnad (Sjuksköterska A).
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Att informera och utbilda personen
Kategorin visade att informationen var en av de viktigare faktorerna i mötet med patienterna 

samt att informationen framförs på ett tydligt och korrekt sätt för att patienten ska förstå vad 

som sagts. Likaså var utbildningen också en betydande faktor för att stärka patienternas 

förståelse där det främst handlade om att utbilda kring sjukdomen och den egenvård som är 

central, vilket i slutändan kan leda patienten till en bättre självständighet. På så vis får 

patienterna också en god kännedom om sin sjukdom.

Att stärka förståelsen hos personen

Sjuksköterskorna förklarade att omvårdnadsarbetet på ett individuellt plan handlade mycket 

om att regelbundet vägleda sina patienter för att öka förståelsen kring deras situation. Detta 

för att kunna påbörja och planera ett givande omvårdnadsarbete vilket handlar om att skapa 

en ömsesidig förståelse mellan sjuksköterskan och patienten. Diabetes typ 2 är en kronisk 

sjukdom som kräver ständiga kontroller med regelbunden uppföljning och därav måste 

patienterna också uppdateras och informeras hela tiden. 

Att jag känner att jag har patienten med mig, att vi pratar samma språk, 

att patienten förstår mig och tvärtom är väldigt viktigt, även att tydligt 

informera, att dom förstår varför dom ska motionera eller sluta röka, att 

det är en kronisk sjukdom som de inte kan ta semester ifrån eller lägga

undan för ett tag (Sjuksköterska F).

Sjuksköterskorna förklarade vidare att det är av betydelse att upplysa och informera 

patienterna lite i taget om alla delar som tillhör sjukdomen och vad patienten själv kan göra 

gentemot detta. Genom att ta del för del kan informationen nå fram och bli förstådd av 

patienten i den utsträckning som var tänkt och planerad i samråd med sjuksköterskan.

Att bidra till kännedom om sjukdomen

För att egenvården ska bli så god som det är möjligt visade analysen att patienterna måste 

känna ansvar för sin sjukdom och här är utbildningen en viktig förutsättning för att 

patienterna ska kunna bli självständiga i sin egenvård. Genom att sjuksköterskorna utbildar

patienterna individuellt får de kunskap och kännedom om sin sjukdom eftersom diabetes typ 

2 handlar mycket om just egenvården och vad patienten själv gör. Sjuksköterskorna påtalade

samtidigt att de endast kan stödja, vägleda och motivera, dock aldrig lösa eller ta över deras 

problematiker runt sjukdomen. Vidare påtalades det även att sjuksköterskorna aldrig får 
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tvinga eller säga att det här måste göras utan pedagogiskt förklara att denna handling är viktig 

för att den ger ett gott resultat för patientens hälsa. 

Vi pratar mycket om att de vet att sjuksköterskan och läkaren är coach 

men det är dom som har sjukdomen, att det är upp till dom, sen är det 

viktigt att inte bara stå med pekfingret och säga en massa måsten utan 

man talar om varför, men även förklara att promenaderna är viktiga för 

dig eftersom det kan sänka dina blodsockervärden (Sjuksköterska C).

Alla individer har olika förutsättningar
Kategorin visade att det fanns ett värde i att ta hänsyn till varje individs olika förutsättningar 

vid ett personcentrerat omvårdnadsarbete utifrån att personer med diabetes typ 2 har olika liv 

med olika innehåll. Detta måste sjuksköterskan ta hänsyn till när omvårdnaden planeras 

tillsammans med patienterna så att den passar in i deras liv. I detta är det också angeläget att 

utgå från personens egna resurser för att omvårdnaden ska bli realistisk och meningsfull för 

patienterna.

Att ta hänsyn till personens situation

Att ta hänsyn till varje patients situation betyder enligt sjuksköterskorna att hela patienten

synliggörs och att sjuksköterskan ska förhålla sig till helheten. Detta innebär att patientens 

livsstil och de omkringliggande faktorerna har stor betydelse för den omvårdnad som bedrivs 

och planeras i samråd med patienten och sjuksköterskan och här kommer även arbete, familj 

och anhöriga in som en del av patientens liv och helhet.

Viktigt att se allt runt patienten, det är livsstilen och det är 

familjesituationen, det är yrkesroll och allt, man ser till helheten, hela 

patienten, att ta hänsyn till patientens situation och hälsa och ja, hur de 

mår och viktigt att ta det på allvar, att man tar patientens frågor och 

funderingar på allvar och försöker besvara det på bästa möjliga sätt och 

åtgärda det (Sjuksköterska D).

Patientens tankar, känslor och upplevelser fyller en viktig funktion när sjuksköterskan 

diskuterar med patienten och att patientens frågor och funderingar tas på allvar. Här förklarar 

sjuksköterskorna att de i bästa mån ska försöka hjälpa patienten med de problem som 

patienten har anförtrott till sjuksköterskan genom bland annat stöd och vägledning.
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Att utgå från personens egna resurser

Analysen visade att det i ett personcentrerat omvårdnadsarbete var betydelsefullt att 

identifiera samt utgå från vad varje enskild patient kan och klarar av att självständigt 

genomföra runt sin vård och behandling. Detta bland annat för att egenvården ska kännas 

meningsfull för patienterna och att den ska kunna passa in i deras dagliga livsstil. Här visade 

kategorin på att patienternas egna resurser var betydelsefullt att utgå ifrån. Detta eftersom en 

del patienter bara klarade av att ta en promenad medan andra kunde jogga. Det betydelsefulla 

var att alla patienter skulle kunna bidra med någon form av aktivitet kring den egna vården,

om så bara i det lilla. Det finns patienter som både har mer eller mindre resurser och 

förutsättningar till samarbete, uppföljning och egenvård och att sjuksköterskan måste utgå 

från detta.

Alla har väldigt olika förutsättningar så då försöker man ju planera 

utifrån det, även om det är någon som bara kanske kan gå 20 meter och 

detta flera gånger varje dag ibland, att man ändå ser att det inte är 

omöjligt, kan man inte gå får man göra något med armarna eller så att 

man även rör sig i alla fall (Sjuksköterska E).

Samtidigt som att patienten förstår allvaret med sjukdomen förklarar sjuksköterskorna att det 

är viktigt att patienten känner mening med exempelvis sin egenvård för annars tappar 

patienten lätt intresset och egenvården kan bli ogjord. Sjuksköterskorna förklarade att det är

betydelsefullt att motivera samt tillsammans hitta möjligheter som passar patientens 

förutsättningar och resurser bäst. Detta för att bibehålla motivationen samt för att det ska bli 

realistiskt för patienten att uppnå och även för att patienten ska se att han eller hon själv har 

ansvaret för sin sjukdom. Det viktiga i detta var att faktiskt använda patienternas inneboende 

resurser vilket också blir en del av att involvera och synliggöra patienten när det gäller den 

personcentrerade omvårdnaden samt för att visa patienten att han eller hon är en viktig del i 

sin vård och behandling.

Dom har alltid ansvar för sin sjukdom, jag ser, finner och motiverar, dom 

kan inte komma med sin lilla bok med värden till mig och lägga fram eller 

ta hand om detta och lös detta åt mig för det kan jag inte göra, utan jag 

måste få dom att förstå att det här är nåt som du själv kan påverka, vi 

samtalar också om passande lösningar och hittar möjligheterna ihop så 

det passar patientens liv och förutsättning (Sjuksköterska F).
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Kontinuiteten och teamsamverkan är betydelsefullt
Kategorin visade tydligt att sjuksköterskan är central för både patientens utveckling och det 

personcentrerade omvårdnadsarbetet. I detta handlar det om att skapa en god process genom 

de relationer som byggs upp under flera år där det är viktigt att sjuksköterskan är tillgänglig 

för patienterna. I detta menar sjuksköterskorna att regelbunden kontakt samt kontinuerlig 

uppföljning är väsentligt för att erhålla en god kontinuitet. I detta är även teamsamverkan på

varje vårdcentralen något som patienten är en viktig del av genom att det finns en öppen 

kommunikation mellan samtliga parter.

Att regelbundet träffa personerna

Sjuksköterskorna förklarade att det var av betydelse att inleda och skapa en bra relation med 

de diabetespatienter som de ansvarar för. Detta för att skapa ett ömsesidigt partnerskap där 

sjuksköterskan bygger upp ett förtroende med patienten som leder till att patienten öppnar 

upp och delar med sig av väsentlig information. I dessa regelbundna möten byggs det också 

upp ett viktigt förhållande mellan sjuksköterskan och patienten vilket skapar en trygghet som 

leder till att patienterna känner mycket högre tillit och förtroende till sjuksköterskan

Vi har väldigt bra kontakt med dem flesta av våra patienter, bra relationer 

med dem, De vänder sig ofta till oss med andra saker då också för de lär 

känna oss på ett bra sätt när man träffas regelbundet, ja, minst en gång, 

och flera gånger per år och då blir det att man pratar mycket och lär 

känna varandra och då vänder de sig ofta till oss med andra saker, 

åkommor förutom deras diabetes (Sjuksköterska D).

Analysen visade att det viktiga med en regelbundenhet för patienter med diabetes typ 2 

förutom de vanliga kontrollerna, var bland annat att bygga upp och bibehålla motivationen 

samt tillsammans kunna bolla frågor och funderingar med varandra. Detta gav många gånger 

patienterna en känsla av att de faktiskt ville påvisa goda resultat inför mötet med

sjuksköterskan. I detta påtalade flera sjuksköterskor också värdet med att patienterna fick 

träffa samma sjuksköterska eftersom det skapade tillit och trygghet för patienten. Trots att 

denna förutsättning inte alltid var möjlig var detta något som högt prioriterades av 

vårdcentralerna.
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De är en sådan viktig patientgrupp och det är så viktigt att de får träffa 

den sköterskan de känner, så det högprioriterade man, patienterna är 

måna om att göra bra egna insatser för att visa det resultatet vid nästa 

kontakt för att vi har en så bra relation med varandra (Sjuksköterska E).

Tillgängligheten är en förutsättning

En betydelsefull aspekt som analysen visade var att sjuksköterskan ska vara tillgänglig för

patienterna i så god utsträckning som möjligt vilket skapar trygghet för patienterna genom att 

de har möjligheten att bland annat vända sig till sjuksköterskan via mottagningen. Detta 

kunde då handla om att patienten behövde få träffa sjuksköterskan akut för att få hjälp och 

stöd. Om detta inte var möjligt kunde patienterna ringa och prata om sina behov och problem

och samtidigt boka tid för ett senare möte.

Vi jobbar varje dag med telefonkontakter också, en kronisk sjukdom så 

behöver man med jämna mellanrum att få prata med någon och få hjälp, 

för man har svackor, det dyker upp nya saker, man behöver liksom med 

jämna mellanrum få hjälp (Sjuksköterska F).

Analysen visade att tiden hade en stor betydelse och att detta var en förutsättning för att 

lyckas uppnå den kontinuitet som är nödvändig i ett personcentrerat omvårdnadsarbete. Tiden 

enligt de flesta sjuksköterskor var en bristvara som sjuksköterskorna önskade att de haft mer 

av vilket ibland skapade stress samt en känsla av att de inte hann med att uträtta allt de 

önskade för att vården runt patienten skulle bli personcentrerad. Dessutom påtalade en del av 

sjuksköterskorna att de skulle kunna göra mycket mer om de haft ett effektivare arbetssätt 

genom att det exempelvis fanns mer tid att tillgå.

Det är ju tidsbrist som gör att man skulle behöva träffa patienterna oftare 

än vad jag har och har haft möjligheten att göra, att ge dem den hjälp som 

behövs och det tror jag inte vi har möjlighet att erbjuda det tillräckligt 

ofta (Sjuksköterska F).

Enligt sjuksköterskorna är diabetes en sjukdom i ständig ökning där sjuksköterskorna i 

genomsnitt handskas med cirka 200 patienter per sjuksköterska och där fler och fler 
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nyupptäckta personer med diabetes diagnostiseras dagligen. I detta förklarar några av 

sjuksköterskorna att de inte alltid hann med att utföra ett gott individuellt omvårdnadsarbete.

Att vårdpersonalen kommunicerar

Något som samtliga sjuksköterskor pekade på utifrån ett personcentrerat omvårdnadsarbete 

var att det bör finnas ett gott samarbete och en god kommunikation mellan sjuksköterskan 

och patienten. Här är det viktigt att patienten känner stöd och har någon att prata med 

eftersom kommunikationen är ett viktigt redskap för sjuksköterskan att använda sig av i ett 

personcentrerat omvårdnadsarbete.

Att man alltid har någon att bolla med, eller att man har ett gott 

samarbete mellan varandra för det tjänar alla på i slutändan, både vi, 

patienten och organisationen (Sjuksköterska B).

Analysen visade att samarbetet inom teamet hade en stor betydelse för det personcentrerade 

omvårdnadsarbetet och för att detta skulle fungera på ett bra sätt runt patienten. Inom teamet 

är samarbetet mellan sjuksköterskor och även andra yrkesgrupper så som läkaren, dietisten 

och sjukgymnasten viktigt gällande vården kring patienten med diabetes typ 2 för att den ska 

kunna bli optimal eftersom diabetes typ 2 påverkar många områden i livet hos patienterna.

Jag tror man måste vara ett team och det pratar man om i nästan alla 

sammanhang därför ska vi hjälpas åt, vi ska ju se det på lite olika sätt, 

men samtidigt ge patienten samma budskap, samma mål och presentera 

det för patienten på samma sätt (Sjuksköterska F).

Vidare förklarade några av sjuksköterskorna att det tidigare fanns ett gott samarbete med 

andra vårdcentraler där viktig kunskap och erfarenhet delades mellan vårdcentralerna vilket 

tyvärr försvann enligt sjuksköterskorna med vårdvalet. Här förklarade några sjuksköterskor 

värdet av att just kunna samtala och utbyta värdefulla kunskaper mellan varandra för att 

vården skulle kunna bli effektivare och bättre för patienterna. Något som sjuksköterskorna

även påtalade kring teamarbete var bristen på fasta läkare. Även sjuksköterskor och annan 

vårdpersonal som ofta bytte tjänst eller slutade på sitt arbete påverkade det personcentrerade 

omvårdnadsarbetet negativt. Detta eftersom de relationer som under flera år byggts upp inom 

organisationen blivit viktiga för personerna med diabetes typ 2 eftersom de fått träffa samma 
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sjuksköterska eller läkare regelbundet under längre tid vilket skapa förtroende och trygghet 

för individerna. 

Vi har ju inga fasta läkare och detta påverkar ju samarbetet, vi har ju 

möte och så och delar information mellan varandra och patienterna blir ju 

trygga om de känner igen personalen och de är insatta i patienternas liv, 

då detta är bra för allt samarbete mellan oss (Sjuksköterska F).

Diskussion

Metoddiskussion
Det positiva med att intervjua var att ta del av sjuksköterskans perspektiv på den 

personcentrerade omvårdnaden vilket en litteraturstudie inte kunde bidra med i lika hög 

utsträckning. Utifrån urvalskriterierna att informanterna skulle vara sjuksköterskor med minst 

ett års erfarenhet där längre kunskap eftersöktes inom primärvård visade det sig att samtliga 

informanter hade en mångårig erfarenhet som översteg fem år vilket ökade tillförlitligheten i 

studien. Då flertalet av informanterna även arbetade som diabetessjuksköterskor gav detta en 

högre trovärdighet för studien då alla hade lång erfarenhet vad gäller omvårdnad av personer 

med diabetes. Eftersom diabetes är en komplex sjukdom är det viktigt att sjuksköterskan 

under en längre tid träffar personer med diabetes för att enligt Sörman (2012) upprätthålla en 

god kompetens samt skaffa sig tillräcklig erfarenhet.

Inför studien diskuterades det bästa tillvägagångssättet inför en första kontakt med 

primärvårdens verksamhet och den rekrytering och samverkan av sjuksköterskor som skulle 

genomföras med vårdcentralerna. Eftersom det krävdes medgivande från 

verksamhetscheferna och samverkan med avdelningscheferna då intervjuerna skulle ske på 

arbetstid innebar detta att många kontakter skulle upprätthållas. En verksamhetschef gav 

rådet om att delta vid personalmöten inför rekryteringen. Då detta skulle inverka betydligt på 

tiden uteslöts denna tillvägagång och valet föll istället på att samverka med samtliga chefer så 

att sjuksköterskorna kunde rekryteras på ett rätt och effektivt sätt. Tidsmässigt påverkades 

studiearbetet ändå då det innebar fler kontakter, dock inverkade det inte på det totala resultat 

som framkom.
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När verksamhetscheferna för vårdcentralerna kontaktades framkom det att två

verksamhetschefer hade bytt tjänst och en hade slutat samt att en tackade nej till att delta,

vilket innebar ett bortfall på fem vårdcentraler. Detta inverkade inte på rekryteringen av 

sjuksköterskor till intervjuerna då de tre verksamhetschefer som kvarstod gav de informanter 

som behövdes till studien. Information som skickades ut till samtliga medverkande var till för 

att de skulle få tid på sig att sätta sig in i informationen och ta ställning till ett medgivande. 

Denna strategi visade sig ha en god utgång då samtliga verksamhetschefer som tog del av 

informationen blev positivt inställda till studien och gav sitt medgivande vilket inspirerade till 

fortsatt arbete.

Då studieförfattarna var oerfarna över hur en intervjustudie skulle genomföras så förelåg det

risker med tillvägagången som i sin tur kunde påverkat resultatet. Trots upplevelsen av att det 

inte gjordes några fel skulle sannerligen en erfaren skribent kunnat vara mer effektiv och 

kanske ha förutsett hinder och motgångar bättre. Då studien i sin helhet var tidskrävande för 

att kontakter skulle knytas, bilagor skulle skrivas och relationer skulle byggas vilket tog lång 

tid att planera, samverka och genomföra så kunde studieförfattarna stundtals uppleva viss 

stress och desorientering på grund av oerfarenheten. Trots denna tidskrävande process hölls 

tidsramen utan upplevelsen av att det hade någon negativ inverkan på studien eller att

resultatet gav ett sämre utfall.

Vid rekryteringen av sjuksköterskorna var antalet satt till minimum fyra och maximum sex 

sjuksköterskor för att kunna genomföra studien. Trost (2010) förklarar att det är möjligt att 

begränsa sig till ett litet antal intervjuer och att detta är att föredra då för många intervjuer lätt 

leder till ohanterlighet. Det är möjligt att fler än sex informanter hade kunnat ge ett annat

resultat. De sex sjuksköterskor som deltog i studien hade lång erfarenhet av omvårdnad med 

personer med diabetes typ 2. Antalet bedömdes därför vara tillräckligt för att belysa 

personcentrerad omvårdnad i denna kvalitativa studie. Intervjuerna genomfördes i ett avskilt 

rum på respektive sjuksköterskas arbetsplats. Detta för att informanterna skulle känna sig mer 

avslappnade och trygga i en känd miljö samt för att inte riskera att intervjuerna blev störda.

Enligt Trost (2010) är det väsentliga att det skapas en harmonisk och ostörd miljö så att 

informanterna känner sig trygga vid intervjuerna. Detta resulterade i att intervjuerna förblev 

ostörda och kunde genomföras i en lugn miljö där fokus kunde bibehållas på respektive fråga

och att detta i sin tur gav ett tillförlitligt resultat.
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Båda studieförfattarna deltog vid intervjuerna vilket skulle kunna medföra att informanterna 

kände sig underlägsna och utsatta. Enligt Trost (2010) kan informanterna under intervjuerna 

uppleva ett maktövertag om det förekommer två intervjuare. Inför intervjuerna försökte 

eventuella obehag förebyggas genom att ge informanterna tydlig information om studien

samt bistå med ett gott bemötande för att skapa en god och förtroendefull relation. Detta 

visade sig ha en positiv betydelse då det inte upplevdes att informanterna kände obehag eller 

underlägsenhet under intervjuerna vilket annars hade kunnat inverka negativt på 

studieresultatet. Trost (2010) påtalar att det är viktigt att upprätta en positiv och förtroendefull 

relation till informanterna inför intervjun för att skapa de bästa förutsättningarna under 

intervjun. 

Vid intervjustarten gavs informanterna möjligheten till att ställa eventuella frågor. De fick 

även en kort beskrivning kring ämnet personcentrerad omvårdnad. Detta förberedde och 

gjorde informanterna medvetna om ämnesinriktningen vilket gav en positiv start på intervjun.

Då studien också skulle bandinspelas fick informanterna information om hur detta skulle gå 

till väga. En del av dem  blev till en början nervösa. Enligt Trost (2010) vill många 

människor inte bli inspelade och då måste detta respekteras. Efter det inledande samtalet blev 

alla informanter positivt inställda till att bli intervjuade och deltog. Studieförfattarna 

intervjuade tre informanter vardera för att båda skulle få kunskap och erfarenhet om vad det 

innebar att leda en intervju vilket gav en bättre förståelse för helheten i det insamlade 

materialet. Den intervjuare som inte ledde intervjun skötte bandinspelningarna och vid behov 

förde kompletterande anteckningar samt fungerade som ett stöd vilket ökade tillförlitligheten 

genom att intervjuarna kunde hålla god koncentration på frågeställningen. 

Samtliga intervjuer pågick under cirka 12-15 minuter vilket skapade en hög koncentration på 

både frågeställning och de svaren som gavs. Det finns även en nackdel med kort tid eftersom 

svaren kanske inte blir tillräckligt utvecklade, vilket inte upplevdes. Intervjuguiden fungerade 

och genom de öppna frågorna kunde följdfrågor ställas och på så vis leda till uttömmande 

svar vilket gjordes och gav studien ett innehållsrikt material. Genom att samtliga informanter 

svarade på samma frågor berikades även svaren genom flera unika svar i varje fråga vilket 

skapade ett positivt utfall för det totala resultatet med många svar. Intervjuguiden var en bra 

förberedande metod som studieförfattarna tror förbättrade resultatet. Trost (2010) beskriver 

att en intervjuguide handlar om att vara väl förberedd till intervjuerna genom att intervjuaren 

har en tydlig vägledning. 
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Inför intervjuerna valde studieförfattarna att genomföra två provintervjuer som en 

förberedelse till, samt som en säkerhet för intervjuerna med sjuksköterskorna. Trost (2010) 

beskriver att den intervjuaren som känner sig osäker kan göra en eller flera provintervjuer för 

att de ska känna sig säkrare inför kommande intervjuer. Den första provintervjun gjordes med 

tre sjuksköterskestudenter i syfte att lyssna in relevansen av frågeställningens ämnesområde 

samt uppbyggnaden av frågorna vilket resulterade i några tips och råd. En andra provintervju 

genomfördes med en lärare från sjuksköterskeprogrammet och denna bidrog till att femte 

frågan i intervjuguiden förbättrades. Resultatet av detta ledde till att den kritiskt granskade 

informationen som bevarades utvecklade intervjuguiden till det bättre. Då informanterna 

jobbade på fyra olika vårdcentraler i ett Landsting i södra Sverige gavs en variation i svaren

kring personcentrerad omvårdnad som upplevdes öka trovärdigheten för studien.

Innehållsanalysen utifrån Graneheim och Lundmans (2004) modellbeskrivning visade att det 

centrala låg i att söka kategorier som bäst beskriver sammanhanget samt att detta även visade 

sig vara tidskrävande. Innehållsanalysen var praktisk och behjälplig att arbeta utifrån då 

stegen i analysmetoden gav en god förståelse som ledde till noggrannhet. Genom 

användandet av det manifesta synliggjordes det uppenbara i textmaterialet vilket inte ansågs

vara tillräckligt för att tolka materialet och därför användes även inslag av det latenta som 

innebar att de underliggande budskapen också kunde tolkas vilket gav en bättre 

helhetsförståelse till studieresultatet.

Genom inspelning av alla intervjuer framkom ett brett transkriberat intervjumaterial. Då 

intervjutiderna låg planerade med några enstaka dagars mellanrum kunde intervjuerna

transkriberas i en god process genom att arbetet delades upp och kunde genomföras stegvis

vilket ansågs skapa ett bättre resultat än om allt gjorts på en gång. Genom att allt 

intervjumaterial även genomlästes flertalet gånger skapades möjlighet att få en helhetssyn 

och en närhet till materialet vilket ökade förståelsen inför analysen. Detta förbättrade 

uttagningen av meningsenheter, kondensering och kodning så att kategorier kunde skapas 

tillförlitligt. Stegen i analysmetoden var förståeliga och själva analysprocessen var ett

effektivt redskap som fungerade bra vilket bidrog till ett förväntat resultat.

Resultatdiskussion
Resultatet visar att de intervjuade sjuksköterskorna upplevde att personcentrerad omvårdnad 

omfattades av flera centrala områden som var betydelsefulla att förhålla sig till i arbetet av 
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personer med diabetes typ 2. Samtidigt framkom det att ett personcentrerat omvårdnadsarbete 

är viktigt för sjuksköterskan att ha kunskap om samt att det är betydelsefullt att förhålla sig 

till gällande personer med diabetes typ 2. Detta eftersom diabetes typ 2 är en kronisk och 

komplex sjukdom som drabbar många områden i en persons liv vilket kan innebära

långsiktiga kontroller, regelbundna uppföljningar och planering av ett omfattande

omvårdnadsarbete där egenvården är central vilket familj och anhöriga också blir en del av.

För att kunna individualisera omvårdnaden är det därför enligt Orem (2001) viktigt vid 

kroniska sjukdomar att identifiera patientens individuella omvårdnadsbehov där egenvården 

är den centrala del som sjuksköterskan ska hjälpa och stödja individen till i syftet att uppnå 

självständighet. 

Analysen av intervjuerna visade att det var viktigt att synliggöra och involvera patienterna 

genom att sätta patienten i centrum så att denne blir delaktig i sin vård och behandling. Detta

hade en avgörande betydelse för att kunna informera och utbilda patienterna utifrån de bästa 

förutsättningarna. Bemötandet var också en viktig förutsättning där sjuksköterskan ansvarar 

för att inleda en god relation med patienten för att skapa trygghet och tillit. Ekman et al. 

(2014) menar att partnerskapet med personen är det första steget i det personcentrerade 

omvårdnadsarbetet som sjuksköterskan måste ta hänsyn till och bygga upp på ett ansvarsfullt 

sätt. Det tar tid för sjuksköterskan att bygga upp en relation till patienter med diabetes typ 2 

så att förtroende skapas, vilket god omvårdnad byggs på. Orem (2001) tar sin utgång och 

bygger sin omvårdnadsteori utifrån sjuksköterskan där hon tydligt synliggör relationen 

mellan sjuksköterskan och patienten som en betydelsefull och hälsofrämjande del. Enligt 

HSL (SFS 1982:763) ska sjuksköterskan verka för ett individuellt utformat omvårdnadsarbete

genom att sjuksköterskan ska främja en god kontakt med varje patient så att dennes behov 

tillgodoses samtidigt som patientens integritet och självbestämmanderätt respekteras. Enligt 

Ekman et al. (2014) innebär ett personcentrerat förhållningssätt att betrakta patienten som en 

person så att personen synliggörs bakom sin sjukdom. I detta förklarar Ekman et al. (2014) att 

en förutsättning för att den personcentrerade omvårdnaden ska lyckas och bli optimal är att 

personen också görs delaktig i sin egen vård och behandling eftersom han eller hon är expert 

på sin egen upplevelse och vardag.

Resultatet visade att information och utbildning var en viktig faktor i den personcentrerade 

omvårdnaden och en betydelsefull del av sjuksköterskornas dagliga ansvar kring patienter

med diabetes typ 2. Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) är information och 
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undervisning en del av sjuksköterskans ansvarsområde där sjuksköterskan måste försäkra sig 

om att patienten förstått den givna information och utbildning som patienten delgetts. Även 

Orem (2001) påtalar att sjuksköterskorna ska informera och utbilda patienterna så att en god 

egenvård kan upprätthållas för patienter med kroniska sjukdomar. Det finns en viktig skillnad 

mellan sjuksköterskans och patientens upplevelse och erfarenhet av sjukdomen enligt 

Hörnsten, Sandström och Lundman (2004) vilket kan leda till konflikter kring vård och 

behandling. Ekman et al. (2014) menar att det är den enskilde personen som är expert på vad 

det innebär att leva med sjukdomen medan sjuksköterskan är expert på vad det innebär att 

stödja, vägleda och hjälpa personer att leva med sin sjukdom. Därför är det viktigt att 

sjuksköterskorna enligt Hörnsten et al. (2004) förhåller sig till att det finns en uppenbar

skillnad i erfarenhet och upplevelse och att värdet av att personen involveras handlar om att 

både personens och sjuksköterskans kunskap kring detta bevaras för att det ska bli en helhet i 

den personcentrerade omvårdnaden.

Vid ett personcentrerat omvårdnadsarbete framkom det av samtliga sjuksköterskor att 

samtalet mellan sjuksköterskan och patienten är en viktig källa i kommunikationen där en

ömsesidig förståelse är betydelsefullt att uppnå. Ekman et al. (2014) förklarar att personens

levnadsberättelse är den del som lägger grunden för hur individens vård och behandling läggs 

upp och dokumenteras ur ett personcentrerat perspektiv. I detta var det viktigt för 

sjuksköterskan att i hög grad lyssna till, och bekräfta patienterna i det partnerskap som inleds.

Enligt Skärsäter och Klang (2014) har alla människor ett grundläggande behov av att känna 

sig förstådda och värdesatta för de personer dom är och inte som objekt där känslor som 

värdelöshet och otillräcklighet skapar ohälsa. De intervjuade sjuksköterskorna ansåg att

samtalet och slutligen förståelsen är viktig eftersom missförstånd lätt uppstår vid vård och 

behandling om informationen inte blir tydlig för patienterna med diabetes typ 2. Denna risk 

beskrivs även i en studie av Holmström och Rosenqvist (2005) som visar att missförstånd vid 

sjukdom och behandling var vanligt förekommande vid diabetes typ 2.

Eftersom alla individer har olika förutsättningar visade det sig utifrån ett personcentrerat 

omvårdnadsarbete med typ 2 diabetiker att sjuksköterskorna måste ta hänsyn till patienternas

levnadssituation samt utgå från deras egna resurser och förutsättningar för att vård och 

behandling skulle kunna planeras på ett ändamålsenligt sätt. Det svåra för sjuksköterskorna i

ett personcentrerat omvårdnadsarbete var att de hade mycket att ta hänsyn till runt patienterna

med diabetes typ 2. Enligt Hjelm et al. (2003) är det viktigt att möta personer med diabetes 
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typ 2 utifrån ett helhetsperspektiv genom bland annat justeringar av kost och motion samt 

utbildning och egenvård. I socialstyrelsens kompetensbeskrivning (2005) framkommer det 

också att sjuksköterskornas ansvar dessutom handlar om att de ska identifiera patienternas

resurser och förmågor vilket enligt Orem (2001) görs i samband med att identifiera det som 

kännetecknar patientens omvårdnadsbehov. Här handlade det om att uppnå goda 

förutsättningar till att egenvården skulle bli enhetlig och meningsfull för patienten. Enligt 

Carey och Courtenay (2007) så visar deras studie att egenvårdsutbildning som var ledd av 

sjuksköterskan förbättrade egenvården för varje individ.

En förutsättning för ett personcentrerat omvårdnadsarbete var enligt de intervjuade 

sjuksköterskorna att det fanns en kontinuitet i teamarbetet samt även i samarbetet mellan 

sjuksköterskan och patienten för att skapa goda förutsättningar. I detta framkom det 

uppenbarliga brister där bland annat tiden inte räckte till för att hinna med ett personcentrerat 

omvårdnadsarbete vilket försämrade tillgängligheten för patienterna. Sjuksköterskorna 

upplevde ofta att de var underbemannade samt att de hade många nydiagnostiserade 

diabetiker som de fick ägna mycket tid åt. För att personer med diabetes typ 2 enligt Edwall 

et al. (2008) ska kunna leva med sin sjukdom på ett tillfredsställande sätt krävs det 

regelbundna kontroller och uppföljningar där sjuksköterskorna ska fungera som ett stöd 

genom att regelbundet samarbeta och vägleda personerna i både mot- och framgångar. För att 

sjuksköterskorna ska kunna skapa sig en föreställning om individernas livsstil och sjukdom 

behöver de enligt Edwall et al. (2008) regelbundet följa upp och ta del av personernas

utveckling vilket kräver tid och engagemang och där av är kontinuiteten en väsentlig del i ett 

personcentrerat omvårdnadsarbete för personer med diabetes typ 2.

Teamsamverkan förklarades av samtliga sjuksköterskor som en betydande del i den 

personcentrerade omvårdnaden med patienten i centrum. Enligt Kjellberg och Hök (2014) är 

teamsamverkan en viktig del i att kunna arbeta och förhålla sig personcentrerat genom bland 

annat partnerskapet, levnadsberättelsen och dokumentationen. Teamsamverkan har många 

betydande aspekter som ligger till grund för ett effektivt omvårdnadsarbete av god kvalitet. 

Detta enligt Leksell och Lepp (2013) som menar att teamsamverkan är en nyckelfaktor samt 

även en av sjuksköterskans kärnkompetenser där olika professioner kompletterar varandra. 

Berne och Sörman (2010) visar också i sin studie att vården ska samordnas utifrån respektive 

arbetsinsatser för att budskap och information ska bli likartat.
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Resultatet visade att teamsamverkan och kontinuitet som innebär att patienterna fick träffa 

samma läkare och sjuksköterska hade fördelar som skapade förutsättningar för att kunna 

bedriva en personcentrerad omvårdnad. Patienterna med diabetes typ 2 kände sig trygga med 

att bland annat inte behöva berätta hela sin levnadshistoria varje gång de träffade en ny läkare 

eller sjuksköterska. Vidare förklarade en del sjuksköterskor att relationerna upplevdes bättre 

och tryggare utifrån att de lärde känna vårdpersonalen. En del sjuksköterskor beskrev att de 

upplevde vissa svagheter med att det inte fanns fasta läkare och sjuksköterskor att tillgå på en 

del vårdcentraler samt att sjuksköterskorna också upplevde tidsbrist och underbemanning 

som påverkade teamarbetet i sin helhet vilket i sin tur inverkade negativt på det 

personcentrerade omvårdnadsarbetet. Orem (2001) tar med sin teori utgång i ett patientnära 

omvårdnadsarbete där hon utifrån sjuksköterskan förhåller sig till patientens olika behov och 

förutsättningar. Orems teori stödjer också värdet av att ta hänsyn till helheten kring det

omvårdnadsarbetet som kretsar kring patienten vilket ger stöd åt studien. 

Slutsatser
Studien visar att det fanns många viktiga och centrala aspekter att ta hänsyn till i det 

personcentrerade omvårdnadsarbetet. Det visade sig att det inte bara handlade om att 

synliggöra personen bakom sjukdomen utan också om att möta och involvera personen

utifrån ett helhetsperspektiv. Detta genom att sjuksköterskan utifrån den personcentrerade

omvårdnaden ska förhålla sig till bland annat utbildning och information med hänsyn till att 

personerna med diabetes typ 2 som de ansvarar för har olika förutsättningar. Det visade sig 

också att kontinuitet och teamsamverkan är en förutsättning för helheten genom att alla i 

teamet ska utgå från personcentrerad omvårdnad. Hälso- och sjukvården strävar idag efter att 

utvecklas mot ett personcentrerat förhållningssätt vilket blir tydligt i arbetet mot att stärka 

personens ställning. Studiens sjuksköterskor arbetar för att påverka och förändra 

omvårdnaden för personer med diabetes typ 2 inom primärvård till att bli mer 

personcentrerad. Denna studie kan vara användbar i ett sådant förbättringsarbete.

Genom att sjuksköterskor som arbetar med typ 2- diabetiker inom primärvården får ta del av 

studien kan de öka sitt medvetande om personcentrering och på så vis reflektera över värdet 

av det personcentrerade omvårdnadsarbetet. Ytterligare studier som kan vara av betydelse är 

att intervjua personer med diabetes typ 2 för att ta reda på hur de uppfattar eller upplever om

omvårdnaden som ges är personcentrerad.
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Bilaga 1. Information till verksamhetscheferna

Bilaga 1.

Blekinge Tekniska högskola
Institutionen för hälsa
Sjuksköterskeprogrammet

Förfrågan om medgivande till intervjuer med sjuksköterskor på din vårdcentral

Vi är två studenter som läser till sjuksköterskor på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i 
Karlskrona och vi läser under denna hösttermin vår uppsatskurs för kandidatexamen. Vi ska 
skriva en empirisk studie om personcentrerad omvårdnad där vi planerar att intervjua 
sjuksköterskor på vårdcentraler i Karlskrona kommun inom primärvården landstinget 
Blekinge. Syftet är att belysa den personcentrerade omvårdnaden av personer med diabetes 
typ 2 inom primärvården.

Vi vänder oss till dig som verksamhetschef för vårdcentralen för medgivande om att få 
genomföra denna studie i samverkan med er vårdcentral. Vi ber därför snarast om ett 
svarsmail om tillstånd att genomföra studien.

Anledningen till att vi väljer primärvården är för att den spelar en central roll vid 
omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2 vad gäller bland annat egenvård, information 
och utbildning. Betydelsen av personcentrerad omvårdnad påtalas bland annat i 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Enligt socialstyrelsen saknas forskning 
för att kunna utvärdera om vården av typ 2-diabetiker uppfattas som personcentrerat och 
effektivt samt om den ges inom rimlig tid i primärvården. Utifrån detta tycker vi det är viktigt 
att tillvarata den kunskapen som sjuksköterskan har inom primärvården för att skapa 
möjlighet att utveckla arbetet, samt för att bidra med ökad förståelse för hur personcentrerat 
omvårdnadsarbete bedrivs och kan förbättras för typ 2- diabetiker.

För deltagande i studien ser vi att sjuksköterskan bör ha minst ett års yrkeserfarenhet inom 
primärvården. Sjuksköterskan behöver inte nödvändigtvis vara diabetessjuksköterska men är
inget hinder. 

34



Arbetet kommer förhålla sig till de forskningsetiska riktlinjerna samt att arbetets 
genomförande ska godkännas av Etiska Kommittén Sydost. Intervjuerna ska ske på 
arbetsplatsen under arbetstid och vi står inte för någon ekonomisk ersättning. Intervjuerna 
beräknas omfatta cirka 15-20 minuter och kommer att antecknas och bandinspelas under 
veckorna 42-46, 2014.
Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan nämnvärd förklaring. 
Material och deltagande behandlas konfidentiellt.

När uppsatsen färdigställts kommer ett exemplar att skickas ut till arbetsplatsen.

Kontakta gärna oss för mer information.
Mattias Karlsson 073-20 43 378 Karlsson.arebark.mattias@hotmail.com
Richard Kovacs 072-28 77 152 rbj6910@gmail.com

Handledare 
Ewy Olander, Universitetslektor, BTH. 0455-385413, ewy.olander@bth.se

Med vänliga hälsningar.
2014-10-08

Richard Kovacs & Mattias Karlsson.
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Bilaga 2. Information till avdelningscheferna

Bilaga 2.

Blekinge Tekniska högskola
Institutionen för hälsa
Sjuksköterskeprogrammet

Till avdelningschef inom primärvården i Landstinget Blekinge

Vi är två studenter som läser till sjuksköterskor på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona 
och vi läser under denna hösttermin vår uppsatskurs för kandidatexamen. Vi ska skriva en 
empirisk studie om personcentrerad omvårdnad där vi planerar att intervjua sjuksköterskor på 
vårdcentraler i Karlskrona kommun inom primärvården landstinget Blekinge. Syftet är att 
belysa den personcentrerade omvårdnaden av personer med diabetes typ 2 inom 
primärvården och genom ert deltagande bidrar ni till ökad kunskap och förståelse för 
personcentrerad omvårdnad.

Vi vänder oss till dig som avdelningschef för vårdcentralen då vi fått ett godkänt medgivande 
av er verksamhetschef till att genomföra denna studie i samverkan med er vårdcentral. Vi 
kommer här av kontakta dig per telefon inom ett par dagar för din hjälp med att inventera 
vilka sjuksköterskor som kan tänkas medverka i studien och att fråga dem om deltagande. För 
deltagande i studien ser vi att sjuksköterskan bör ha minst ett års yrkeserfarenhet inom 
primärvården. Sjuksköterskan behöver inte nödvändigtvis vara diabetessjuksköterska men är 
inget hinder. 

Anledningen till att vi väljer primärvården är för att den spelar en central roll vid 
omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2 vad gäller bland annat egenvård, information 
och utbildning. Betydelsen av personcentrerad omvårdnad påtalas bland annat i 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård. Enligt socialstyrelsen saknas forskning 
för att kunna utvärdera om vården av typ 2-diabetiker uppfattas som personcentrerat och 
effektivt samt om den ges inom rimlig tid i primärvården. Utifrån detta tycker vi det är viktigt 
att tillvarata den kunskapen som sjuksköterskan har inom primärvården för att skapa 
möjlighet att utveckla arbetet, samt för att bidra med ökad förståelse för hur personcentrerat 
omvårdnadsarbete bedrivs och kan förbättras för typ 2- diabetiker.

Arbetet kommer att genomföras enligt forskningsetiska riktlinjer och råd från Etiska 
Kommittén Sydost som även godkänt genomförandet av studien. Intervjuerna ska ske på 
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arbetsplatsen under arbetstid och vi står inte för någon ekonomisk ersättning. Intervjuerna 
beräknas omfatta cirka 15 minuter och kommer att antecknas och bandinspelas under 
veckorna 42-46, 2014. Deltagandet i studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst utan 
nämnvärd förklaring. Material och deltagande behandlas konfidentiellt.

Vi bifogar medföljande informationsbrev (bilaga 3) som är avsett till medverkande 
sjuksköterskor. Vid förfrågan om intresse måste frivilligheten påtalas!

När uppsatsen färdigställts kommer ett exemplar att skickas ut till din arbetsplats.

För mer information kontakta nedanstående. 
Mattias Karlsson 073-20 43 378. Karlsson.arebark.mattias@hotmail.com
Richard Kovacs 072-28 77 152. rbj6910@gmail.com

Handledare: 
Ewy Olander, Universitetslektor, BTH. 0455-385413, ewy.olander@bth.se

Med vänliga hälsningar.
2014-10-06

Richard Kovacs & Mattias Karlsson.
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Bilaga 3. Information till sjuksköterskorna

Bilaga 3.

Blekinge Tekniska högskola
Institutionen för hälsa
Sjuksköterskeprogrammet

Skriftlig information till sjuksköterska om deltagande i intervjuundersökning

Vi är två studenter som läser till sjuksköterskor på Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona 
och vi läser under denna hösttermin vår uppsatskurs för kandidatexamen. Vi ska skriva en 
empirisk studie om personcentrerad omvårdnad där vi planerar att intervjua dig som 
sjuksköterska på vårdcentralerna i Karlskrona kommun inom primärvården landstinget 
Blekinge. Som legitimerad sjuksköterska ombeds du att delta i en vetenskaplig studie där 
syftet är att belysa den personcentrerade omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2 inom 
primärvården och genom ditt deltagande bidrar du till att öka förståelsen för diabetesvården 
samt hur den kan utvecklas. 

Deltagandet innefattar en intervju under cirka 15 minuter i enskilt rum på arbetsplatsen och 
under arbetstid på den tid som passar sig lämpligast för dig. Intervjun kommer att 
bandinspelas och dokumenteras vilket ni kommer få ge ett muntligt samtycke till innan 
intervjun påbörjas. Intervjun kommer genomföras av oss sjuksköterskestudenter, Richard 
Kovacs och Mattias Karlsson där en av oss för kompletterande anteckningar och den andre 
leder intervjun. 

Intervjun kommer ske med hänsyn till de forskningsetiska riktlinjerna. Detta innebär att 
deltagandet i studien är helt frivilligt och kan avbrytas utan förbehåll. Alla uppgifter 
behandlas konfidentiellt vilket innebär att allt material i studien endast är tillgängligt för 
författarna och studiehandledaren. För att bevara din identitet kommer du tilldelas ett 
bokstavsnamn i studien så att du inte kan härledas. Efter studien kommer allt material 
behandlas i enlighet med de forskningsetiska riktlinjerna.

När uppsatsen färdigställts kommer ett exemplar att skickas ut till din arbetsplats.

Vid frågor och funderingar kan ni kontakta författarna via nedanstående uppgifter och 
planering av tider och framtida möten.  

Richard Kovacs Telefon: 072-28 77 152. rbj6910@gamail.com
Mattias Karlsson Telefon: 073-20 43 378. Karlsson.arebark.mattias@hotmail.com
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Handledare
Ewys Olander, Institutionen för hälsa, Blekinge Tekniska Högskola.
Telefon: 0455-38 54 13. Ewy.olander@bth.se
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Bilaga 4. Intervjuguide

Bilaga 4.

Intervjuguide

Syftet med intervjuerna är att belysa den personcentrerade omvårdnaden för personer med 
diabetes typ 2 inom primärvården.

o Vad betyder/är personcentrerad omvårdnad för dig?

o Vad tycker du är viktigt i ett personcentrerat arbetssätt för typ 2- diabetiker?

o Hur ser du på omvårdnaden som nu bedrivs för patienter med diabetes typ 2, är den 
personcentrerad? (På vilka sätt är den personcentrerad, kan du utveckla?).

Vilka förutsättningar tycker du att det finns för att arbeta personcentrerat gällande era 
patienter med diabetes typ 2?

Tycker du att personcentrerad omvårdnad kan höja kvaliteten för patienternas 
egenvård vid typ 2 diabetes? (På vilka sätt tycker du att en personcentrerad 
omvårdnad kan höja kvalitén för patienternas egenvård?)

Hur gör du för att ge dina patienter möjligheten att påverka sin egen vård ur ett 
personcentrerat perspektiv? 

Vilka hinder finns det med att inte kunna jobba personcentrerat på er vårdcentral?

Vilka förändringar och insatser tycker du behövs för att kunna utveckla och förbättra 
den personcentrerade omvårdnaden för patienter med diabetes typ 2 inom 
primärvården?
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Bilaga 5. Etisk granskning

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning

Projekttitel: Sjuksköterskans perspektiv på personcentrerad omvårdnad för personer med 

diabetes typ 2 inom primärvården

Projektledare: Richard Kovacs och Mattias Karlsson

Handledare: Ewy Olander

Ja

Tveksa

mt Nej

1

Avser undersökningen att behandla känsliga personuppgifter

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 

som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 

fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 

hälsa eller sexualliv).

x

2

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 

rutinerna men som är ett led i forskningen)?

x

3

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 

påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av övervikt) 

eller som innebär en uppenbar risk att påverka? (Se 4 § 2 

punkten i Etikprövningslagen 2003:460)

x

4

Används biologiskt material som kan härledas till en 

levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?
x

5

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 

barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom personer i 

uppenbar beroendeställning såsom patienter eller studenter 

som är direkt beroende av försöksledaren)?

x
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Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om 

det genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 

etikprövningsnämnd (EPN).

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se.

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa 

när punkten är uppfylld:

Ja

Tveksam

t Nej

6 I den skriftliga informationen beskrivs projektet så att 

deltagarna förstår 

dess syfte och uppläggning (inklusive vad som krävs av den 

enskilde, t.ex. antal besök, projektlängd etc.) och på så sätt att 

alla detaljer som kan 

påverka beslut om medverkan klart framgår (mörka inget men 

överdriv ej heller farorna). Minderårig skall i allmänhet ha 

målsmans godkännande 

(t ex enkäter i skolklasser).

x

7 Deltagandet i projektet är frivilligt och detta framgår tydligt i 

den skriftliga informationen till patient eller forskningsperson. 

Vidare framgår tydligt att deltagare när som helst och utan 

angivande av skäl kan avbryta försöket utan att detta påverkar 

forskningspersonens omhändertagande eller behandling eller, 

om studenter, betyg etc.

x

8 Eventuellt upprättande av personregister (där data kan kopplas 

till fysisk person) är anmält till registeransvarig person på

respektive förvaltning (PUL- ansvarig).  

x

9 Det finns resurser för genomförande av projektet och ansvariga 

för forskningspersonernas säkerhet är namngivna (prefekt, 

verksamhetschef eller motsvarande).

x

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför projektet och 

i förekommande fall även av handledare.
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Bilaga 5.

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade.

Ort och datum:
2014-09-24
……………………………………………………………………………………….

Projektledare eller motsvarande:
Richard Kovacs & Mattias Karlsson
……………………………………………………………………………………….
namn
Studenter  
……………………………………………………………………………………….
titel
Blekinge Tekniska Högskola / Sektionen för hälsa - Sjuksköterskeprogrammet
……………………………………………………………………………………….
institution/enhet

Underskrift projektledare eller motsvarande:

……………………………………………………………………………………….

Handledare:
Ewy Olander 
……………………………………………………………………………………….
namn
Lärare / 
……………………………………………………………………………………….
titel
Blekinge Tekniska Högskola / Sektionen för hälsa - Sjuksköterskeprogrammet
……………………………………………………………………………………….
institution/enhet

Underskrift av handledare:

……………………………………………………………………………………….
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Bilaga 6. Exempel på analysförfarandet
Meningsenheter Kondensering Koder Underkategori Kategorier
Vi har väldigt bra 
kontakt med dem flesta 
av våra patienter, bra 
relationer med dem, De 
vänder sig ofta till oss 
med andra saker då 
också för de lär känna 
oss på ett bra sätt när 
man träffas regelbundet, 
ja, minst en gång, och 
flera gånger per år och 
då blir det att man 
pratar mycket och lär 
känna varandra och då 
vänder de sig ofta till 
oss med andra saker, 
åkommor förutom deras 
diabetes

Bra kontakt med våra 
patienter, de vänder 
sig till oss med sina 
saker och att vi lär 
känna dem på ett bra 
sätt där vi träffas 
regelbundet och man 
pratar mycket.

Regelbundna 
samtal

Träffas ofta

Träffas för att lära 
känna

Att regelbundet 
träffa personerna

Vi jobbar varje dag med 
telefonkontakter också, 
en kronisk sjukdom så 
behöver man med 
jämna mellanrum att få 
prata med någon och få 
hjälp, för man har 
svackor, det dyker upp 
nya saker, man behöver 
liksom med jämna 
mellanrum få hjälp

Jobbar varje dag med 
telefonkontakter, vid 
kronisk sjukdom så 
behöver man med 
jämna mellanrum få 
prata då det dyker 
upp saker hela tiden.

Daglig 
telefonkontakt

Regelbundet få prata 
med någon

Tillgängligheten är 
en förutsättning

Kontinuiteten
och 
teamsamverkan 
är 
betydelsefullt

Jag tror man måste vara 
ett team och det pratar 
man om i nästan alla 
sammanhang därför att 
vi ska hjälpas åt, vi ska 
ju se det på lite olika 
sätt, men samtidigt ge 
patienten samma 
budskap, samma mål 
och presenterar för 
patienten på samma sätt

Man måste vara ett 
team i nästa alla 
sammanhang och 
hjälpas åt, vi kan se 
det på olika sätt men 
ge patienten samma 
budskap

Måste vara ett team

Hjälpas åt

Se saker på olika sätt

Att vårdpersonalen 
kommunicerar
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