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Abstrakt 

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av västvärldens vanligaste och växande folksjukdomar. I 

tidigare forskning framkommer det att den äldre befolkningen med diabetes lever allt längre 

och är ofta multisjuka. Detta ställer högre krav på distriktssköterskan och ökar komplexiteten 

i omvårdnaden i hemmet. Syfte: Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors 

upplevelser av att vårda äldre patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården. Metod: 

Kvalitativ studiedesign har använts. I studien deltog nio distriktssköterskor i åldrarna 30 till 

61 år. Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Data analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys med en manifest ansats. Resultat: Distriktssköterskorna beskrev betydelsen 

av ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt som central för att nå en god och säker hemsjukvård 

och de upplevde att deras arbete hade underlättats om de även samarbetat med en 

diabetessjuksköterska inom kommunen. Distriktssköterskorna upplevde att tydliga riktlinjer 

saknades och att arbetsbelastningen och tidsbristen var hög och att det krävdes ökat 

omvårdnadsansvar och kompetens inom diabetes hos distriktssköterskorna i hemsjukvården. 

Slutsats: För att säkerställa en god och säker hemsjukvård är det betydelsefullt att kommunen 

tydliggör riktlinjer för omvårdnaden av patienter med diabetes typ 2 och satsar på att stärka 

det tvärvetenskapliga samarbetet inom hemsjukvården.  

 

Nyckelord: diabetes typ 2, distriktssköterska, hemsjukvård, kvalitativ studie, omvårdnad
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Abstract 

Background: Diabetes type 2 is one of the world's most common and growing public 

diseases. Current research shows that the elderly population with diabetes lives longer and is 

often multi-malignant. This places higher demands on the district nurse and increases the 

complexity of nursing care at home. Purpose: The purpose of the study was to describe 

district nurses experiences of caring for elderly patients with type 2 diabetes in home care. 

Method: Qualitative study design has been used. Data was collected through interviews with 

nine district nurses between the ages 30 and 60 years old with semi-structured interviews. 

Data was analyzed with qualitative content analysis with a manifest approach. Results: 

District nurses described the importance of an interdisciplinary approach as central to 

achieving good and safe home health care and they felt that their work had been facilitated if 

they also collaborated with a diabetes nurse within the municipality. The district nurses felt 

that clear guidelines were lacking and that the workload and the lack of time were high and 

that increased nursing responsibility and competence in diabetes were required at the district 

nurses in home care. Conclusion: In order to ensure good and safe home health care, it is 

important that the municipality clarifies guidelines for the care of patients with type 2 

diabetes and is investing in strengthening the interdisciplinary cooperation in home care. 

 

Keywords: district nurse, home care, nursing, qualitative study, type 2 diabetes 
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Den äldre befolkningen med diabetes lever allt längre och är ofta multisjuka (Nouwen, Ford, 

Balan, Twisk, Ruggiero & White, 2011). Detta ställer högre krav på distriktssköterskor i 

hemsjukvård som vårdar äldre med diabetes typ 2 och ökar komplexiteten i omvårdnaden 

(Andersson, Lindholm, Pettersson & Jonasson, 2017; Josefsson & Peltonen, 2015). 

Målsättningen med omvårdnaden för den äldre patienten i hemsjukvården med en 

diabetesdiagnos är inte i första hand livsstilsförändringar (Socialstyrelsen, 2017) utan 

individanpassad vård som inriktas primärt på välbefinnande och god livskvalitet (Turjamaa, 

Hartikainen, Kangasniemi & Pietilä, 2014). Næss et al. (2017) beskriver att trots det faktum 

att patienterna oftast får behandling och vård i hemsjukvården, finns det begränsad forskning 

och uppgifter om behov och uppföljning av äldre patienter som bor hemma. 

  

Diabetes typ 2 

Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som framträder från medelåldern och högre upp i 

åldrarna. Risken att drabbas av diabetes ökar med stigande ålder och förekommer ofta på 

grund av en samverkan mellan ärftliga- och miljöfaktorer (Ahlgren, Shultz, Massey, Hicks, 

Wysham, & Wysham, 2004; Nouwen et al., 2011). Diabetes typ 2 är en av västvärldens 

vanligaste folksjukdomar. International Diabetes Federation (2017) rapporterar att det finns 

450 miljoner människor som har diabetes i världen. Enligt Socialstyrelsen (2017) har cirka 4–

6 procent av Sveriges befolkning i åldern 16–84 år diabetes och cirka 350 000 människor har 

diagnosen diabetes typ 2, därutöver finns det många personer med diabetes som ännu inte har 

diagnostiserats.  

 

Diabetes typ 2 är den allra vanligaste formen av diabetes, där patienten får förhöjt 

plasmaglukosvärden genom att insulinets effekt på vävnaderna i kroppen fungerar sämre än 

normalt, även kallat insulinresistens (Svenska diabetesförbundet, 2017). Debuten vid typ 2-

diabetes kan ske långsamt och med en sakta gradvis försämring. Vanliga symtom vid en 

dåligt reglerad eller en nyupptäckt diabetes kan vara ökad törst, stora urinmängder, 

svampinfektioner, trötthet och avmagring (Dogba, Dipankui, Chipenda Dansokho, Légaré & 

Witteman, 2018). För behandling av diabetes typ 2 kan det till en början vid upptäckten av 

sjukdomen räcka med bra kost- och motionsvanor. I ett senare skede kan behandlingen 

behöva kompletteras med medicinering i form av tabletter och ännu senare i förloppet kan 

även behandlingen behöva kompletteras eller bytas ut mot insulin (Ahlgren et al., 2004; 

Nouwen et al., 2011).  
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Diabetes och äldre 

År 2030 beräknas var fjärde person i Sverige vara 65 år eller äldre. Detta ställer stora krav på 

kunskapen om åldrandet och åldrandets sjukdomar och omvårdnad av äldre personer 

(Socialstyrelsen, 2017). Bakomliggande orsaker till diabetes hos äldre är ofta en låg 

insulinproduktion förenad med en minskad mängd insulinproducerande celler 

(Socialstyrelsen, 2017).  Ahlgren et al. (2004) och Nouwen et al. (2011) hävdar att var tredje 

äldre individ med diabetes dessutom har flera andra kroniska sjukdomar, vilket ökar 

komplexiteten i behandlingssituationen. Utöver detta kan patienter med diabetes också ha 

andra tillstånd kopplat till sjukdomen som till exempel ”geriatriska syndrom” (Nouwen et al., 

2011). Geriatriska syndrom beskrivs som homeostatisk svikt av fysiologiska system och 

innefattar nedsatt kognitiv funktion, demens, depression, nedsatt rörelseförmåga och därmed 

en ökad falltendens, förlust av muskelmassa, urininkontinens och malnutrition 

(Socialstyrelsen, 2017). Vid kognitiv svikt försvåras möjligheten att själv sköta sin diabetes 

och att upptäcka och förstå symtom på hyper- eller hypoglykemi. Dessutom behöver 

patientens förmåga att hantera sin medicinering bedömas (Johansson, Österberg, Leksell & 

Berglund, 2016).  

  

Vård och omvårdnad av äldre 

Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL, SFS 2017:30) ska vården bedrivas så att den 

uppfyller kraven på god vård. Det innebär att vården och omsorgen ska vara av god kvalitet, 

vara lättillgänglig, kunskapsbaserad, säker, individanpassad, effektiv, jämlik och tillgodose 

den äldres behov av kontinuitet och säkerhet. Enligt Turjamaa et al. (2014) är det vid vård 

och omvårdnad av äldre med diabetes typ 2 särskilt viktigt att prioritera livskvalitet och 

välbefinnande. Enligt Socialstyrelsen (2017) bör vården inriktas på följande tre huvudmål, 

fullgod nutrition, säkerhet och förhindra uppkomsten av fotsår. Aptit och energiomsättning 

förändras normalt när vi blir äldre. Anledningar till detta kan bero på läkemedel, trötthet och 

nedstämdhet. Andra samtidiga sjukdomar kan också påverka diabetessjukdomen och 

vitaliteten (Johansson et al., 2016; Schultz, Varghese, Heinl, Dhindsa, Mahlof, Southmayd & 

Sperling, 2018). Med åldrandet behöver personer med diabetes därför ofta behandlas 

annorlunda, både när det gäller läkemedel och kost (Nouwen et al., 2011; Schultz et al., 

2018). Schultz et al. (2018) anser att eftersom energibehovet också minskas hos den äldre är 

det extra viktigt med allsidig, näringsrik, energität och vitaminrik kost samt att nattfastan inte 

varar längre än 11 timmar. Säkerhet och strukturerad diabetesvård i form av en vårdplan skall 
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upprättas för alla inom hemsjukvården (Socialstyrelsen, 2015). Vårdplanen ska bland annat 

innehålla uppgifter om typ av diabetes och andra kroniska sjukdomar som patienter har, mål 

för blodsockerläge samt när blodsocker ska kontrolleras och hur det skall hanteras. 

Distriktssköterskan har även en viktig roll i uppföljning av personer med diabetes som 

HbA1C (långtidssocker), blodfetter, blodtryck och vikt samt riktad eller systematisk 

egenmätning av blodglukos (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008; Socialstyrelsen, 

2015). I en studie av Cloutier, Martin-Matthews, Byrne och Wolse (2015) betonade 

vårdmottagaren önskan om regelbunden och konsekvent uppföljning av distriktssköterskan 

gällande diabetes parametrar exempelvis HbA1C, blodfetter, blodtryck, vikt och blodglukos, 

vilket gav dem en känsla av säkerhet och kontinuitet i vården.  

 

En god fotvård är viktig för personer med diabetes. De flesta äldre patienter med diabetes typ 

2 har hög risk fötter och bör då erbjudas medicinsk fotvård. Detta kräver minst årlig 

undersökning av läkare eller diabetessköterska. Patienter som inte kan sköta sin egenvård får 

hjälp med detta av personal i hemtjänsten (Socialstyrelsen, 2015). Annersten Gershater, 

Pilhammar och Alm Roijer (2013) anger även att patienter med diabetes behöver utbildning 

eller hjälp till att utföra daglig fotvård som fotinspektioner och användning av lämpliga skor. 

Förebyggande av diabetiska fotsår i hemsjukvården kan minska lidande och förbättra 

livskvaliteten för patienten (Annersten Gershater et al., 2013; Socialstyrelsen, 2015). 

 

Distriktssköterskan i hemsjukvården 

Den vård som bedrivs i hemsjukvården har förändrats de senaste åren och behoven av hälso- 

och sjukvårdsinsatser i hemmen ökar vilket leder till att distriktssköterskor inom 

hemsjukvården möter fler äldre multisjuka patienter i behov av omvårdnad i hemmet 

(Andersson et al., 2017; Næss, Kirkevold, Hammer, Straand & Wyller, 2017; Turjamaa et al., 

2014). Svensk Sjuksköterskeförening (2017) och Socialstyrelsen (2017) styrker att äldre 

drabbas ofta av långvariga sjukdomar med en komplex hälsosituation som följd och allt fler 

äldre får avancerad behandling i hemmet vilket ökar behovet av kvalificerad omvårdnad. 

Andersson et al. (2017) visar att stora arbetsbelastningar gör det svårt för sjuksköterskor att 

uppdatera sig på ny kunskap och forskning och att kunna leverera kvalitet i omsorgen. 

 

Distriktssköterskan har en betydelsefull funktion som kunskapsförmedlare och handledare 

inom de områden där hen är verksam. Distriktssköterskan ska stödja och hjälpa den sjuke 

inom hemsjukvård och uppmärksamma och agera på förändringar utifrån den enskildes 
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hälsotillstånd (Region Norrbotten och Norrbottens läns landsting, 2015; Socialstyrelsen, 

2017). Josefsson och Peltonen (2015) nämner att en god vårdrelation som är uppbyggd på 

tillit och ömsesidighet skapar utrymme att skaffa sig kunskap om patientens aktuella 

vårdbehov och för patienten framåt i vårdprocessen mot optimal hälsa. Enligt Region 

Norrbotten och Norrbottens läns landsting (2015) ska omvårdnadsansvarig sjuksköterska/ 

distriktssköterska följa vissa riktlinjer inför varje ny patient med diabetes typ 2. Dessa 

riktlinjer innebär bland annat att i samråd med läkare initiera läkarbesök för årlig kontroll 

med provtagning som skall inkludera p-glukos HbA1c, Hb, krea eGFR s-na s-k urinsticka, 

längd, vikt samt blodtryck. Att vårdplan ska upprättas med viktig information om exempelvis 

patientens diabetesdiagnos, komplikationer till sjukdomen som ögonpåverkan, njurpåverkan 

eller fotsår samt övriga diagnoser. Planera och samordna vårdinsatser tillsammans med 

patient och anhöriga samt upprätta behandling och behandlings mål. Omvårdnadsansvarig 

distriktssköterska ansvarar även för att informera, undervisa och stödja hemtjänstpersonal, 

samt bedöma patientens omvårdnadsbehov och övervaka vården som de får.  

 

Rational 

Diabetes typ 2 är ett folkhälsoproblem som ökar med den åldrande befolkningen 

(Socialstyrelsen, 2017). Behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen har ökat och fler 

äldre drabbas ofta av kroniska sjukdomar med en komplex hälsosituation (Næss et al., 2017) 

vilket ställer större krav på distriktssköterskans kunskap och kompetens (Lucas, 2013; 

Turjamaa et al., 2014). Distriktssköterskan har omvårdnadsansvaret för patienten och ska 

arbeta för att främja patientens delaktighet i vården samt stödja individens egen förmåga och 

öka välbefinnande och livskvalitet (Andersson et al., 2017; Josefsson & Peltonen, 2015). I 

den litteraturgenomgång som författarna utfört, saknas forskning som utgår från 

distriktssköterskans upplevelser av att vårda äldre patienter med diabetes typ 2 inom 

hemsjukvården i Sverige. Denna kunskap kan bidra till en ökad vårdkvalitet och utveckling 

av preventiva insatser för äldre med typ 2 i hemsjukvården. Studien kan även innebära 

förbättrad vård för äldre med diabetes typ 2 inom hemsjukvården genom att uppmärksamma 

och belysa eventuella brister i omvårdnaden. 

 

Syfte 

Syftet med studien var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda äldre 

patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården. 
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Metod 

Design 

För att uppnå syftet med studien som var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att 

vårda äldre patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården, har en kvalitativ studiedesign 

använts. Denna design ansågs lämplig att använda, därför att den ger förklaringar samt en 

djupare förståelse för den intervjuades personliga upplevelser (jfr. Polit & Beck, 2004, s. 33, 

247). 

 

Informanter 

Ett ändamålsenligt urval gjordes där nio distriktssköterskor som arbetar inom hemsjukvården 

deltog i studien. Ett ändamålsenligt urval innebär att forskarna väljer ut informatörer som 

uppfattas kunna ge information som kan svara till studiens syfte (Polit & Beck, 2012, s. 517). 

Inklusionskriterier för att delta var att vara specialistutbildad till distriktssköterska, ha arbetat 

inom hemsjukvården under minst ett år, samt ha erfarenheter av att arbeta med människor 

som är 65 år och äldre som har diagnosen diabetes typ 2. Alla informanter var kvinnor mellan 

30 och 61 år och hade arbetat som distriktssköterskor mellan 5 och 20 år och arbetat i 

hemsjukvården mellan 2 och 6 år. 

 

Procedur 

Efter godkänd forskningsetisk ansökan kontaktade författarna via telefon fyra enhetschefer 

inom hemsjukvård i Norra Sverige. Information om studien och dess syfte gavs, samt 

förfrågan om tillstånd att deras anställda skulle få delta i studien. Det bifogades även 

informationsbrev till distriktssköterskor som uppfyllde inklusionskriterierna och som 

enhetschefen ombads vidarebefordra till distriktssköterskor via e-post. I den skriftliga 

förfrågan om att medverka i studien fanns bland annat information om studien, dess 

utförande, hur data skulle komma att användas, vem som skulle ha tillgång till data, samt att 

studien var helt frivillig att delta i och kunde närsomhelst avbrytas av informanterna utan att 

man behövde tala om varför. Respektive enhetschef samlade sedan in ifyllda blanketter av 

informanterna som var intresserad av att delta alternativt ville ha mer information om studien. 

Dessa ifyllda blanketter samlades sedan in personligen av författarna. Författarna kontaktade 

alla de informanter som var intresserade av att delta via telefon och kom överens om tid och 

plats för intervjun. Information om studien gavs både skriftligt genom informationsbrev och 

även upprepad muntlig information om studien vid avtalat intervjutillfälle. Muntlig 
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information är ett bättre sätt för informanterna att kunna ställa frågor (Polit & Beck, 2004, 

s.152). Informanterna fick innan intervjun påbörjades skriva under ett skriftligt samtycke till 

att delta i studien. Alla informanterna valde att delta i studien, således inget bortfall.  

 

Datainsamling 

Data samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer ger 

möjlighet att behandla ett specifikt ämne i intervjun (Polit & Beck, 2004, s. 341). Under 

intervjuerna användes en frågeguide (bilaga 1) för att säkerställa att intervjun höll sig till 

syftet med studien. Under intervjuerna uppmuntrades informanterna att prata fritt kring dessa 

frågor, detta är enligt Polit och Beck (2004, s.342) ett sätt att få ut så mycket information som 

möjligt av informanterna. Frågeguiden innefattade bakgrundsfrågor vilka gav en bild av 

informanternas erfarenheter inom området, huvudfrågor som täckte informanternas 

upplevelser och eventuella brister med att vårda äldre patienter med diabetes typ 2, samt 

uppföljande frågor för att få en djupare förståelse av informanternas svar. Tiden för 

intervjuerna var 15 till 30 minuter, där båda författarna deltog. Samtliga intervjuer 

genomfördes på informanternas arbetsplats. Intervjuerna spelades in digitalt och har sedan 

transkriberats ordagrant av författarna, där även en avidentifiering av informanterna utfördes.  

 

Analys 

Med inspiration av Graneheim och Lundman (2004) har en kvalitativ innehållsanalys med 

manifest ansats använts i denna studie för att analysera data. Med en manifest ansats 

identifieras det tydliga och uppenbara som uttrycks i en text (Graneheim & Lundman, 2004). 

De transkriberade intervjuerna lästes grundligt och flertalet gånger av författarna för att få en 

helhetsbild av texten. Analysprocessen utfördes i fem steg enligt Graneheim & Lundman 

(2004), meningsbärande enhet, kondenserad meningsenhet, kod, underkategori samt 

kategorier. Meningsenheter som svarade mot syftet extraherades från intervjutexterna.   

Kondensering av meningsenheterna har gjorts för att förkorta texten men bevara det centrala 

innehållet. Efter kondensering av meningsenheterna så sorterades dessa in i koder. Koder kan 

ses som en etikett för innebörden av meningsenheter. Kodernas giltighet kontrollerades 

genom att de jämfördes mot meningsenheterna och de kondenserade meningsenheterna för att 

säkerställa att ingen väsentlig information hade förlorats. Koder med samma innehåll 

sorterades sedan in i kategorier. Kategorisering analyserades vidare i flera steg gentemot 

studiens syfte där enligt Graneheim och Lundman (2004) kategorier sammanförs till bredare 

kategorier, detta resulterade slutligen i fyra slutliga kategorier. Första tre stegen i 
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analysprocessen genomfördes individuellt av båda författarna som sedan diskuterades av 

författarna tillsammans för att kunna skapa en gemensam bild av texten och skapa slutliga 

kategorierna. Figur 1 visar ett exempel på analysprocessen. 

 

Meningsenhet Kondensering Kod Kategorisering Kategori 

1.1 

Bra att dem (de 

äldre) har hjälpt i 

hemmet i form 

av hemtjänst och 

personliga 

assistenter som 

kontrollerar 

blodsocker och 

ger insulin. 

Hemtjänst och 

pers.ass. ger 

insulin och 

kontrollerar 

blodsocker i 

hemmet. 

Kontroll av 

blodsocker och 

insulin ges i 

hemmet av HT 

personal och 

pers.ass. 

HT personalens 

helhetssyn av 

pat. i hemmet är 

en förutsättning 

för god och 

säker 

hemsjukvård. 

Att kompetens 

och kunskap 

 hos personal 

varierar 

1.2 

Personalen är 

som mina ögon 

god 

överskådlighet 

över välmående, 

förändrat 

beteende, 

blodsocker. 

 

Att personalen har 

god överblick 

över 

allmäntillståndet 

hos patienten 

HT personalen 

har en 

överskådlighet 

av pat. hälsa. 

HT personalens 

helhetssyn av 

pat. i hemmet är 

en förutsättning 

för god och 

säker 

hemsjukvård. 

Att kompetens 

och kunskap 

 hos personal 

varierar 

Figur 1. Exempel ur analysprocessen 

 

Etiska överväganden 

Innan denna studiens empiriska del påbörjades fanns en godkänd forskningsetisk ansökan 

från institutionen för hälsovetenskap vid Luleå universitet. Hänsyn togs till forskningsetiska 

principer (Vetenskapsrådet, 2017), vilket innefattar fyra allmänna huvudkrav som ska skydda 

informanternas rätt; informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 
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konfidentialitetskravet. Informationskravet innebär att författarna skall informera 

informanterna om deras roll i intervjun och vilka villkor som gäller för deras deltagande 

(Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie togs detta i beaktande genom att informera om 

studiens syfte och tillvägagångssätt till informanterna innan intervjun genomfördes, både 

skriftligt i informationsbrevet och muntligt vid intervjutillfället. En risk med att delta i denna 

studie var att informanterna kunde anse att de berättat för mycket under intervjun vilket även 

fanns medtaget i informationsbrevet som en potentiell risk. Med samtyckeskrav menas att 

informanterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan i studien och kan avbrytas när 

som helst utan att ange orsak (Vetenskapsrådet, 2017). I informationsbrevet till informanterna 

i denna studie framkom det att de när som helst kunde välja att avsluta sin medverkan i 

studien och därmed få sina uppgifter raderade. Både muntligt och skriftligt samtycke 

införskaffades av informanterna i denna studie innan intervjun påbörjades. Detta då 

informanterna behöver tydlig information om studien och dess syfte för att kunna fatta beslut 

om att delta i studien (Polit & Beck, 2004, s. 151). Nyttjandekravet innebär att insamlade 

uppgifter endast får användas för studiens ändamål och syfte och inte på något annat sätt som 

direkt påverkar informanterna (Vetenskapsrådet, 2017). Data insamlad i denna studie har 

endast använts för att kunna komma fram till resultatet. Konfidentialitetskravet har till syfte 

att förvara uppgifter om och från informanterna på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem (Vetenskapsrådet, 2017). Intervjumaterialet till denna studie har förvarats inlåst 

hemma hos författarna, så att ingen annan än författarna och handledare haft tillgång till det. 

För att värna om den enskildes intresse används försiktighetsåtgärder för att skydda 

privatlivet för forskningsämnen och sekretess för dess personliga information 

(Vetenskapsrådet, 2017). Identitet hos informanterna i denna studie har avidentifierats, genom 

att författarna vid transkribering av texten tagit bort namn och personuppgifter som angavs i 

intervjuerna samt att varje intervju kodades med siffra ett till nio. Efter avslutad och 

publicerad studie kommer ljudinspelningar raderas och transkriberade texter förstöras. Enligt 

Vetenskapsrådet (2017) minimera detta risken att informanternas identitet ska röjas. 
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Resultat 

I analysen framkom fyra kategorier; Att samverka med andra professioner och kontinuitet är 

viktigt; Att kompetensen varierar utifrån kunskap; Att utföra förebyggande insatser i hemmet 

är svårt och Att arbeta med bristfälliga riktlinjer. Varje kategori presenteras i löpande text och 

illustreras med citat för att stärka de centrala aspekterna. Kategorierna presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1. Översikt av kategorier (n=4) 

Att samverka med andra professioner och kontinuitet är viktigt 

Att kompetensen och kunskap hos personal varierar 

Att utföra förebyggande insatser i hemmet är svårt 

Att arbeta med bristfälliga riktlinjer 

 

Att samverka med andra professioner och kontinuitet är viktigt 

Informanterna ansåg att för att kunna erbjuda patienter med diabetes typ 2 en trygg och säker 

vård var ett fungerande teamsamarbete och relationer med andra professioner viktigt. De 

beskrev att en god relation och tillit till hemtjänstpersonalen säkerställde patientsäkerheten 

och en god omvårdnad. Informanterna såg även att det fanns fördelar med att samverka med 

en diabetessköterska där deras specialistkompetens hade förbättrat omvårdnaden av de äldre 

med diabetes. Flera av informanterna ansåg att samarbetet med patientansvarig läkare på 

hälsocentralen (HC), hade behövt vara bättre och efterfrågade en egen hemsjukvårdsläkare. 

De informanter som arbetade mot samma patientansvariga läkare (PAL), kände en god 

vårdkvalité och kontinuitet i patienternas omvårdnad. De betonade att ett gott teamsamarbete 

med PAL där det fanns tillgänglighet, god kommunikation och fasta rondtider, underlättade 

deras arbete och gav dem mer tid för patienten och efterarbetet. 

Att läkaren nu är alltid tillgänglig, man kan alltid ringa läkaren. Vi har 

bättre, stående ronder, var av bättre uppföljning, man känner sig säkrare 

på sina patienter och har seriösa doktorer och då blir det bättre.  

(Intervju 1)  

Även det motsatta förekom där teamsamarbetet med läkaren på HC inte fungerade optimalt, 

vilket samtliga informanter menade var vanligt förekommande. De beskrev att de arbetade 

mot olika stafettläkare och utan fasta rondtider som bidrog till onödig tid förlorades i möten 

med olika stafettläkare. Detta menade att de berodde på svårigheter att komma i kontakt med 
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den dåvarande stafettläkaren på HC. Informanterna påpekade även att patienternas kontinuitet 

förlorades. 

Vi har ju inga ronder och har massor med olika läkare, det blir såhär att 

det är vi som står för jobbet. (Intervju 4) 

Informanterna beskrev den höga personalomsättningen bland hemtjänstpersonalen som lika 

problematiskt som personalomsättningen hos stafettläkarna på HC. De menade att 

kontinuiteten hos den äldre inte blev densamma med ny vikarierande personal och detta 

ansågs som en risk för patientsäkerheten. För att stärka patientsäkerheten och motverka att fel 

görs i arbetet poängteras av informanterna vikten av att vårdplaner upprätthålls och 

uppdateras för att underlätta för den nya personalen.  

Det ju olika vikarier, och jag tror säkert att dom gör sitt bästa men det 

fallerar ju när man inte har den där kontinuiteten och det är nytt och det 

finns för många riskmoment när det är ny personal. (intervju 9) 

Informanterna menade att när de inte träffar patienterna dagligen överlåts vissa insatser till 

hemtjänstpersonalen. De beskrev att en bra hemtjänstgrupp känner sina patienter väl och är 

uppmärksam på förändringar, följer upp deras vård och har en daglig kommunikation med 

ansvarig sköterska. Informanterna var av den uppfattningen att tillit och att ha en god relation 

till hemtjänstpersonalen var något de värderade högt. De uttryckte att det var viktigt att kunna 

lita på att hemtjänstpersonalen genomförde kontroller och givna delegeringar utifrån 

patienternas befintliga vårdplaner. Detta för att tidigt uppmärksamma komplikationer och 

hinna sätta in förebyggande insatser. Informanterna ansåg att teamarbete med 

hemtjänstgruppen var ett måste och om detta inte fungerade så var det ett problem.  

Det gäller att ha en god relation med hemtjänsten. Det är det som är a och 

o i vårt jobb, för att dom är ju vår förlängda arm. (intervju 9) 

Informanterna beskrev att ett samarbete med en diabetessköterska i hemsjukvården hade varit 

till fördel. De önskade att de kunde samverka med en diabetessköterska på vårdcentralen, då 

det i nuläget är upp till distriktssköterskan själv att följa upp dessa patienter. Detta för att 

kunna utbyta erfarenheter, få råd och tips och på så sätt fortbilda sig och därmed förbättra 

kvaliteten på patient omvårdnaden. Informanterna önskade även att en eller flera 

diabetessköterskor skulle arbeta inom kommunen. Det fanns en tro om att uppföljningen och 

kontinuiteten i hemsjukvården av de äldre patienterna med diabetes typ 2, kunde förbättras 
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och bidra till en tryggare vård om det fanns en kommunanställd diabetessköterska som 

ansvarade för denna patientgrupp.  

En diabetessköterska i kommunen, hade ju också varit en fördel. Någon 

som ansvarar för diabetespatienter, som det är på hälsocentralen.  

(Intervju 2) 

Att kompetensen och kunskap hos personal varierar 

Informanterna beskrev att kompetensen hos dem varierade eller var bristande gällande 

diabetes typ 2. De menade att läkarnas kunskap om diabetes oftast saknades vilket bidrog till 

ökat ansvar hos dem själva. De ansåg att hemtjänstpersonalens kompetens varierade. Efter 

organisationsförändringen från landsting till kommun är det färre distriktssköterskor som 

jobbar inom hemsjukvården vilket bidrog till att kompetensen inte var lika hög.   

 

Samtliga informanter beskrev att de många gånger fick tala om för läkaren vad som skulle 

ordineras. En del av informanterna uttryckte att de själva ordinerade olika kontroller som 

uppföljning av långtidssocker Hba1C och andra medicinska kontroller som låg under läkarens 

ansvarsområde. De menade att detta tenderar att missas när patienterna tillhörde 

hemsjukvården. Informanterna var av den uppfattningen att PAL ska ha det yttersta patient 

ansvaret men att på grund av en okunskap och engagemang hos läkaren fick de många gånger 

ta över läkarens arbetsuppgifter. En informant ansåg att kunskapen om diabetes typ 2 i vissa 

fall är bättre hos en diabetessköterska än hos en läkare och att det är lättare att ha en dialog 

om diabetes med en diabetessköterska än med en läkare. 

Många gånger så säger vi bara vad dom ska göra och så gör dom det va. 

Det kommer läkare som inte har en aning om patienten, så vi får ju ha 

ganska hög kompetens. (Intervju 4) 

Informanterna betonade att det var viktigt att hemtjänstpersonalen hade rätt kunskap och 

kompetens inom diabetesvården. De menade att de som arbetade inom hemtjänsten oftast inte 

var utbildade till undersköterskor och att deras utbildning och kompetens varierade. De 

beskrev att en del av hemtjänstpersonalen hade svårigheter med att förstå den information 

som gavs till dem inför exempelvis en delegering inom diabetes typ 2. Detta kunde leda till 

att sår och andra diabeteskomplikationer upptäcktes för sent och att uppföljning på 

blodsockerkontroller missades. 
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Jätteviktigt att du har bra personal, att man känner att hemtjänsten kan sin 

grej och att de är nog informerade om sjukdomen. (Intervju 3) 

Informanterna beskrev att det saknades specialistkompetens i hemsjukvården gällande 

patienter med diabetes typ 2. Flera informanter beskrev att efter ansvaret för hemsjukvården 

gick över till kommunal verksamhet, fanns färre specialistutbildade sjuksköterskor inom 

hemsjukvården. En informant antog att detta kan bero på att det anställts mer legitimerade 

sjuksköterskor utan specialistutbildning än distriktssköterskor. De beskrev en brist på 

kunskap om diagnosen diabetes typ 2 hos sig själva och andra sjuksköterskor som arbetar 

med äldre patienter inom hemsjukvården. Detta förorsakade otrygghet i deras arbete bland 

annat om blodsockervärdet pendlar och hur detta då ska hanteras.  

Det har ju blivit en kompetensväxling inom hemsjukvården där vi har 

sjuksköterskor som inte har gått specialistutbildning... det faller bort 

kunskaper. (Intervju 7) 

Att utföra förebyggande insatser i hemmet är svårt 

Informanterna beskrev svårigheter med förebyggande insatser hos de äldre med diabetes typ 

2, såsom att påverka de äldre med diabetes typ 2 till livsstilsförändringar och hur den höga 

arbetsbelastningen enligt informanterna försämrar vårdkvalitén. Informanterna var av den 

uppfattningen att kunskapen om sjukdomstillstånd och insikt om diabetessjukdomen 

varierade bland diabetespatienterna vilket försvårade de förebyggande insatserna. De beskrev 

att vissa patienter var mer insatta i sin sjukdom än andra och därmed mer mån om sin hälsa, 

medan andra patienter inte brydde sig om sin diabetes och behovet av livsstilsförändringar. 

Dessa patienter menade informanterna var svårare att påverka eftersom de ofta erhöll flera år 

av invanda vanor som var svåra att bryta. När det gällde kostvanor uttryckte informanterna att 

de flesta äldre med diabetes fick hemleverans från kommunen av icke diabetesvänlig mat och 

att de åt mycket sött och inte så näringsrik mat. Många äldre har sämre aptit och då menade 

en del av informanterna att det var bättre att de äldre åt något de gillade även om det var sött 

istället för ingenting alls. Motsatsen framkom där informanterna betonade att det fanns äldre 

som levt med sin diabetes under flera år utan hjälp från sjukvården och skött det bra. De 

uppgav att dessa äldre hade hög kunskap om sin diabetes och egenvård. 

Du har haft diabetes i 20 – 30 år och du vet ju allt de, patienterna, har ofta 

ganska bra koll på sin diabetes. (Intervju 3) 
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Informanterna beskrev att de informerade och uppmuntrade de äldre med diabetes typ 2 att 

äta en hälsosam kost och utöva fysisk aktivitet, men ansåg att detta var svårt att påverka hos 

de äldre. Dels på grund av att det var svårt att påverka de äldres invanda vanor gällande 

kosten och fysisk aktivitet och dels på grund av hög arbetsbelastning och tidsbrist i det 

dagliga arbetet. Flertalet av informanterna beskrev att det förebyggande arbetet inom kost och 

fysisk aktivitet försvårades vid avsaknad av viss kunskap hos distriktssköterskorna.  

Inte alltid tiden till att ge dom råd man kan heller inte nog om vad gäller 

kost och motion och hur man ska leva och så. (Intervju 5) 

När det gällde fysisk aktivitet ansåg informanterna att det var svårare att förebygga sena 

komplikationer och motivera till fysisk aktivitet när de äldre patienterna var multisjuka och 

hade kognitiv svikt. Informanterna menade att de äldre med diabetes typ 2 i dagens 

hemsjukvård är sjukare och äldre och att de sena komplikationerna medförde svårigheter med 

att mobilisera sig såväl inne i hemmen som ute. 

Ja det är de, de är sjukare som är hemma. Det är ju inte allt samma det här 

med fysisk aktivitet det går ju inte heller att få till på samma sätt som 

tidigare, eftersom det är sjukare. (Intervju 8) 

Informanterna ansåg att vårdens kvalité försämras då arbetsbelastningen var hög vilket 

försvårade att göra uppföljningar och ledde till att det förebyggande arbetet bortprioriteras. 

Den höga arbetsbelastningen menade de hindrade dem från att inhämta ny kunskap, rådfråga 

mer erfarna kollegor och ge patienten information kring förebyggande livsstilsförändringar. 

En bidragande orsak till den höga arbetsbelastningen menade samtliga informanter berodde 

på deras stora ansvarsområde, då distriktssköterskan har omvårdnadsansvaret på alla patienter 

hen vårdar. 

Med tanke på den här arbetsbelastningen vi har alltså man kan ju inte 

jobba förebyggande genom att ha ett jättestort, alltså man har en stor 

arbetsbörda, det är svårare, man försöker så gott det går naturligtvis. 

(Intervju 9) 

Att arbeta med bristfälliga riktlinjer 

Informanterna ansåg att tydliga riktlinjer i arbetet med diabetes typ 2 patienterna i 

hemsjukvården var bristfälliga och att det fanns ett befintligt diabetesprogram som behövdes 
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synliggöras. De beskrev att rutinerna såg olika ut mellan hälsocentral och hemsjukvård och 

att ett missnöje fanns efter organisationsreformen från landsting till kommun. 

Flera av informanterna uttryckte att det saknades tydliga riktlinjer i arbetet med diabetes typ 2 

i hemsjukvården. De fick arbeta utifrån egna erfarenheter och skapa egna riktlinjer, vilket de 

ansåg ledde till att patienterna fick ojämlikt vård eftersom alla arbetade på olika sätt. 

Informanterna beskrev att kommunikationen mellan landstinget och hemsjukvården inom 

kommunen var bristfällig. Även rutinerna beskrevs olika mellan olika hälsocentraler vilket 

informanterna menade medförde att viktig information missades i överrapporteringen och att 

diabetespatienterna ej fick jämlikt vård. Informanterna beskrev att riktlinjer behövdes för att 

bland annat upprätta individuella vårdplaner, klargöra ansvarsfördelningen och för att skapa 

en god, säker och jämlik vård. De menade att om tydliga riktlinjer fanns skulle det gynna alla 

inom hemsjukvården särskilt nya medarbetare, samt under jourtid då det var extra viktigt med 

tydliga riktlinjer, då arbetet riktade sig mer åt akuta ärenden och punktinsatser. 

Det måste bli tydligare rutiner eftersom det är ganska stort ansvar och en 

allvarlig sjukdom. (Intervju 1) 

Samtliga informanter beskrev att det fanns ett befintligt diabetesprogram som vänder sig till 

personer som vårdar äldre med diabetes typ 2 i hemsjukvården, men att den var otydlig och 

behövdes synliggöras. Även motsatsen framkom där vissa informanter menade på att det 

fanns tydliga riktlinjer att följa om diabetes typ 2 och att riktlinjer efter organisationsreformen 

fungerade bra. Endast en av informanterna kunde ange var riktlinjerna fanns men menade på 

att detta dokument ej synliggjorts. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna studie var att beskriva distriktssköterskors upplevelser av att vårda äldre 

patienter med diabetes typ 2 i hemsjukvården. I resultatet framkom fyra kategorier:  

Att samverka med andra professioner och kontinuitet är viktigt; Att kompetensen och 

kunskap hos personal varierar; Att utföra förebyggande insatser i hemmet är svårt och Att 

arbeta med bristfälliga riktlinjer.  

 

Vårt resultat visade att informanterna ansåg att det var viktigt med ett fungerande teamarbete 

med andra professioner där säkerheten samt god och trygg omvårdnad ges. Detta bekräftas av 

Bliss (2004) som menar att om teamet runt patienten inte samarbetar kan ej hög vårdkvalité 
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ges till vårdtagarna. Svensk standard (SIS) (2017) menar även att samverkan i team är en 

nyckelfaktor för en personcentrerad och säker omsorg, service, omvårdnad och rehabilitering. 

I resultatet i denna studie påpekade informanterna att samarbetet mellan olika vårdgivare inte 

fungerar optimalt och ej heller med läkarna som ingår i teamet runt patienterna. Detta kan 

jämföras med Kilgren, Wimo och Mamhidir (2014) som framhäver behovet av ett nära 

samarbete och interaktion mellan sjuksköterskor, vårdgivare och läkare inom kommunen, 

primärvården samt sjukhusen för en patientsäker vård. Bliss (2004) menar att teamets insats 

påverkas av alla medlemmar som ingår i teamet, men betonar att det är distriktssköterskans 

uppgift att se till att teamet arbetar tillsammans. Informanterna i vår studie upplevde att de 

saknade samarbete med en diabetessköterska som besitter specialkompetens inom diabetes. 

Styrkan i omvårdnadsteamet inom primärvården är blandningen av kunskap mellan de olika 

professionerna, och det är viktigt att denna kunskap används effektivt för att kunna möta 

patienternas vårdbehov (Bliss, 2004). Socialstyrelsen (2018) betonar att den framtida 

hemsjukvården måste utgå från patientens behov och att samverkan i hela vårdkedjan är en 

förutsättning. Uppfattningen hos författarna till denna studie överensstämmer med 

Socialstyrelsen. Distriktssköterskor behöver en fungerande samverkan med andra 

professioner för att kunna ge patienterna en trygg och säker vård.  

 

I vårt resultat framkom det att kompetensen hos informanterna varierade eller var bristande 

gällande diabetes typ 2. Enligt distriktssköterskans kompetensbeskrivning från 

Distriktssköterskeföreningen i Sverige (2008) ställer distriktssköterske yrket stora krav på 

exempelvis förmåga att kunna arbeta självständigt efter ett vetenskapligt förhållningssätt, ha 

ett mångkulturellt kunnande och ett professionellt ansvar. Distriktssköterskan arbetar inom 

många olika vårdformer och verksamhetsområden där arbetsuppgifterna är mycket skiftande 

och det krävs ytterligare påbyggnadsutbildning för vissa specialiserade verksamheter så som 

diabetes (Distriktssköterskeföreningen i Sverige, 2008). I resultatet i vår studie menar 

informanterna att efter organisationsförändringen är det färre distriktssköterskor som jobbar 

inom hemsjukvården, vilket de menar är en bidragande orsak till att kompetensen inte är lika 

hög. De menade att läkarnas kunskap om diabetes oftast saknades vilket bidrog till ett ökat 

ansvar hos dem själva och att deras tillgänglighet och kontinuitet i patientvården varierade. 

Detta stämmer överens med Socialstyrelsens lägesrapport (2017) inom vård och omsorg av 

äldre där det framkommer att kommunerna har haft svårt att rekrytera personal med adekvat 

kompetens. En följd av detta blir att befintlig personal, oavsett utbildningsnivå måste 

prioritera det grundläggande i vården och omsorgen av de äldre personerna och avkall görs på 
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de specialist- och fördjupningsuppdrag som personalen har utbildat sig för (Socialstyrelsen, 

2017). Gregory (2018) menar att diabetespopulationen ökar och att personal utan adekvat 

kompetens utövar omvårdnaden, vilket riskerar att medföra en försämring av kvaliteten i 

diabetesvården och omsorgen av de äldre. Författarna till denna studie anser att fler utbildade 

vårdgivare behövs inom hemsjukvården i framtiden, likväl behöver man få befintlig utbildad 

personal att stanna, detta för att upprätthålla en god kvalitet i vården av äldre med diabetes 

typ 2 inom hemsjukvården. 

 

I resultatet i vår studie uttryckte informanterna att den höga personalomsättningen samt 

varierande kunskapsnivå hos hemtjänsten ställde till problem. De ansåg att patientsäkerheten 

inte kunde säkerställas när många vikarier med varierande kompetens var i tjänst. I en studie 

av Van Staden (2017) nämns det att en hög personalomsättning leder till flera negativa 

effekter och däribland en minskad förmåga att tillfredsställa patienternas behov och även 

tillhandahålla vårdkvalitén och patientsäkerheten. Enligt SIS (2017) är förutsättningar för att 

uppnå en god kvalitet i äldreomsorgen att personal på alla nivåer har en adekvat utbildning 

och att det finns tillräckliga resurser för att utföra insatserna. Informanterna i vårt resultat 

ansåg att det var viktigt att ha en god relation till hemtjänstpersonalen. Ett positiv 

arbetsklimat i teamet och god kommunikation mellan sjukvårdspersonal är två viktiga 

aspekter i en arbetsgrupp (Maurits, de Veer, Groenewegen & Francke, 2016). Detta indikerar 

att distriktssköterskorna behöver träffa samma hemtjänstpersonal kontinuerligt för att skapa 

en nära relation och känna tillit till dessa. Författarna till denna studie anser att det är viktigt 

att hemtjänstpersonalen har en adekvat utbildningsnivå och att en trygg och nära relation 

mellan hemtjänstpersonalen och distriktssköterskorna behöver skapas, för att kunna 

säkerställa en patientsäker vård. 

 

Informanterna i vår studie ansåg att många äldre med diabetes typ 2 har en försämrad 

kosthållning. De upplevde att den äldre patienten har sämre aptit och att maten är för 

näringsfattig. Detta styrks av McClinchy (2018) som nämner att äldre människor med 

diabetes har minskad aptit och ökad risk för undernäring samt att näringsintaget kan påverkas 

av en alltför begränsad kost. I vår studie uppmuntrade informanterna de äldre till goda 

kostvanor men de upplevde att det var svårt att påverka kosten i hemmet och menade på att 

det är bättre att de äter något de gillar även om det är sött än ingenting alls. Detta kan 

jämföras med McClinchy (2018) och Sveriges kommuner och landsting (2017) som menar att 

det är viktigt att försöka tillgodose patientens individuella önskemål samt att beakta kulturella 
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traditioner. Vidare finns det enligt Sveriges kommuner och landsting (2017) ingen specifik 

rekommenderad diet för personer med diabetes och en individualiserad livsmedelsbaserad 

strategi bör vidtas. I vår studie beskrev informanterna att det var svårare att förebygga sena 

komplikationer och motivera till fysisk aktivitet när de äldre med diabetes typ 2 är svårt sjuka 

och har kognitiv svikt. Detta styrks av Ahlgren et al. (2004) och Nouwen et al. (2011) som 

hävdar att var tredje äldre individ med diabetes har flera kroniska sjukdomar, vilket ökar 

komplexiteten i behandlingssituationen. Johansson et al. (2016) menar att vid kognitiv svikt 

försvåras möjligheten att själv sköta sin diabetes och att upptäcka och förstå symtom. 

Distriktssköterskor har en viktig roll i att stödja de äldre i sin egenvård för att upprätthålla 

patientens individuella styrkor, detta kan leda till förbättrad livskvalité (Josefsson & Peltonen, 

2015). Enligt Hörnsten (2004) påverkas resultatet av vården som ges och samspelet mellan 

vårdgivare och patienter av personliga egenskaper såsom ålder, kön, psykosocial mognad, 

socialt stöd, tidigare erfarenheter av vård hos såväl patienten som vårdgivaren. Författarna till 

denna studie anser således att distriktssköterskor behöver ha kännedom om sina egna 

egenskaper och ta i beaktande patienternas egenskaper och kunskaper kring 

diabetessjukdomen. Detta för att kunna skapa god vård och stärka samspelet med patienterna.  

Hörnsten (2004) beskriver även att sjuksköterskor ansåg att deras professionella kunskap 

vägde tyngre än patienterna med diabetes upplevda kunskap om sin sjukdom. Detta medförde 

att sjuksköterskorna upplevde dåligt samvete när de inte kunde övertyga patienterna att ta 

större ansvar för sin egenvård. Detta anser författarna till denna studie är en viktig del för 

distriktssköterskorna att tänka på, det vill säga att de inte får skuldkänslor eller känner att de 

ej utför sitt jobb korrekt eftersom det är upp till patienterna själv hur dessa tar emot och 

handhar information de ges.  

 

I vår studie framkom det att informanterna har en för hög arbetsbelastning i hemsjukvården 

och därav inte hinner med sina arbetsuppgifter gällande bland annat uppföljning av kost och 

fysisk aktivitet. Det överensstämmer med Andersson et al. (2017), Lucas (2013), Næss et al. 

(2017) och Turjamaa et al. (2014) som beskriver att den vård som bedrivs i hemsjukvården 

har förändrats det senaste åren och behoven av hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen ökar, 

vilket leder till att distriktssköterskor inom hemsjukvården möter fler äldre multisjuka 

patienter i behov av vård i hemmet. Det framkom i vårt resultat att informanterna i studien 

ansåg att de på grund av den höga arbetsbelastningen blev hindrade från att inhämta ny 

kunskap och ge tid till patienterna. Detta styrks av Andersson et al. (2017) som menar att 

ökad arbetsbelastning gör det svårt för sjuksköterskor att uppdatera sig på ny kunskap och 
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forskning och att kunna leverera kvalitet i omsorgen. Sundler, Eide, van Dulmen och 

Holmström (2016) betonar att det även kan vara tidskrävande att kommunicera med äldre 

patienter och att det är viktigt att vårdpersonal avsätter tid för detta. För att ge patienten bästa 

möjliga förutsättningar i att vara delaktig i sin egenvård behöver informationen anpassas efter 

hens individuella förutsättningar och det ställs större krav på individuell anpassning, 

lyhördhet och kommunikativ kompetens hos personalen när det gäller äldre och med nedsatt 

kognitiv förmåga (Socialstyrelsen, 2017). I Dossey’s teori om integrerad omvårdnad är 

förhoppningen att sjuksköterskan genom ett coachande förhållningssätt kan ställa nyfikna 

frågor och lyssna aktivt på vårdtagaren vilket kan innebära en förändrad interaktion med 

vårdtagaren som främjar hälsa och välmående (Gustafson, 2015). Gustafson (2015) menar att 

med en ökad integrerad medvetenhet och en integrerad världsuppfattning ges sjuksköterskor 

nya möjligheter och sätt att stärka sin kapacitet för integrerade dialoger med varandra och 

andra discipliner. Enligt Gustafson (2015) är utmaningen inom omvårdnad att öka vårdens 

integrerade medvetenhet, eftersom det ökar omvårdnadskapacitet, styrkor och röster inom alla 

områden av praktik, utbildning, forskning och vårdpolitik. Författarna anser att det är viktigt 

att distriktssköterskorna har möjlighet att ge den tid till patienterna som behövs och träffa 

dem kontinuerligt för att främja hälsa och stärka egenvården. Men även att det finns tid avsatt 

för dem att inhämta nya kunskaper som distriktssköterskorna behöver i sitt arbete.  

 

I vår studie uttryckte de flesta informanterna att det saknades tydliga riktlinjer i arbetet med 

diabetes typ 2 i hemsjukvården. Detta resulterar i att de flesta distriktssköterskorna arbetar på 

olika sätt utifrån deras egna kunskaper och att patienter därmed fick ojämlikt vård. I en studie 

av Bowers och Cook (2012) framkom stora skillnader i vad enskilda distriktssköterskor gör 

och hur olika de prioriterar patientens behov, vilket orsakar förvirring för patienter, andra 

vårdgivare och distriktssköterskorna själva. Socialstyrelsen (2017) menar att genom att rätt 

prioritering och åtgärd används för rätt patientgrupp kan riktlinjerna bidra till att höja 

kvaliteten i hälso- och sjukvården. Informanterna i denna studie upplevde att det hade varit en 

fördel med att ha tydliga riktlinjer om hur man arbetade med diabetespatienterna både för att 

underlätta deras arbete och för omvårdnaden av patienten. Enligt Socialstyrelsen (2018) finns 

det i Sverige stora regionala skillnader när det gäller vården och behandlingen som ges till 

patienter med diabetes typ 2. Hälso- och sjukvården behöver ständigt utvecklas så att resurser 

används effektivt. Det behöver prioritera samt använda både nya och etablerade åtgärder på 

ett balanserat sätt.  Författarna till denna studie anser liksom informanterna att tydliga och 
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lättillgängliga riktlinjer inom diabetesvården gällande typ 2 är av vikt för att få en jämlik, god 

och säker vård och omvårdnad av äldre med diabetes typ 2 inom hemsjukvården. 

 

Metoddiskussion 

För att kunna svara på studiens syfte så valdes en manifest ansats med kvalitativ metod. Detta 

eftersom kvalitativa metoder används för att beskriva upplevelser hos de som intervjuas (Polit 

& Beck, 2012). Studiens trovärdighet diskuteras utifrån begreppen som Graneheim och 

Lundman (2004) beskriver; giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet. 

 

För att samla in data använde sig författarna av semistrukturerade intervjuer, enligt Polit och 

Beck (2012) så används semistrukturerade intervjuer för att säkerställa att ett specifikt ämne 

betas av i intervjun. Semistrukturerade intervjuer ger informanterna möjlighet att fritt 

reflektera och återge innehållet i egna upplevelser i form av berättelser vilket stärker studiens 

giltighet (Graneheim & Lundman 2004). Giltighet innebär att en studies resultat lyfter fram 

det som är avsett att belysas utifrån det valda syftet (Graneheim & Lundman 2004). Hade en 

ostrukturerad intervjumetod använts finns istället risken för att informanterna pratat utanför 

ämnen. I studien intervjuades nio stycken distriktssköterskor, dessa gav enligt författarna 

tillräckligt med data som svarade mot syftet. Enligt Graneheim och Lundman (2004) så 

berörs inte giltigheten i en kvalitativ innehållsanalys av antalet informanter, utan av den typ 

av datamaterial som samlats in under datainsamlingen. Ett brett datamaterial från en bred 

variation av informanter är viktigt för överförbarheten av studien. Men det är läsaren som i 

sin tur avgör huruvida resultatet är överförbart till ett annat sammanhang (Graneheim & 

Lundman, 2004). Författarna använde sig av inklusionskriterier i urvalet av informanterna för 

att få med distriktssköterskor som representerade syftet. Informanterna som deltog var av 

varierande ålder och med varierande erfarenheter vilket ansågs var betydelsefullt. Graneheim 

och Lundman (2004) menar att giltigheten stärks om deltagarna bedöms ha tillräckliga 

erfarenheter inom det område som skall studeras. En svaghet i studien kan vara att 

informanterna endast rekryterades i en kommun vilket kan ha betydelse för resultatet, och fler 

studier kan behöva göras för att resultatet ska kunna överföras och implementeras till 

verksamheter (Polit & Beck, 2012). Alla informanter var kvinnor, om män hade deltagit i 

studien hade möjligen resultatet i studien sett annorlunda ut och speglat ytterligare olika 

variationer i resultatet som kan ha visat sig betydelsefullt.  
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Intervjuerna genomfördes med hjälp av en frågeguide. När frågeguide används ska 

intervjuaren se till att informanterna pratar fritt om ämnet i guiden (Polit & Beck, 2012). 

Frågeguiden innehöll dels öppna frågor och dessa kompletteras med följdfrågor. Enligt Polit 

och Beck (2012) ger följdfrågor informanterna möjlighet att få utveckla sina svar ytterligare 

och därmed ge mer detaljrik information. En styrka i frågeguiden var att intervjuerna inleddes 

med bakgrundsfrågor som var lätta för informanter att besvara. Avsikten med dessa inledande 

frågor var att informanterna skulle känna sig trygga i att prata med tanke på att intervjuerna 

spelades in. Enligt Polit och Beck (2012) är det vanligt att informanterna är nervösa och 

känner ett obehag då intervjuer spelas in och därmed hämmas berättelsen. Vid några av 

intervjuerna som gjordes hade informanter som intervjuades svårt att hålla sig till 

intervjufrågorna eller misstolkade frågorna som ställdes, men då kunde författarna med hjälp 

av följdfrågor återgå till ämnet. Varje intervju avslutades med att fråga informanterna utöver 

frågeguiden om de hade något mer att tillägga, vilket enligt Polit och Beck (2012) är ett bra 

sätt att få fram ännu mer betydelsefull information i intervjun. Intervjuerna i denna studie 

genomfördes enskilt på informanternas arbetsplats utan distraktion. Enligt Polit och Beck 

(2012) är det viktigt vid intervjutillfället att intervjun får genomföras privat och utan avbrott. 

Författarna valde att spela in intervjuerna digitalt istället för att anteckna, Polit och Beck 

(2012) rekommenderar att data spelas in digitalt för att inte distrahera intervjuaren som ska 

lyssna och därmed kunna ställa relevanta följdfrågor. Författarna till denna studie testade ej 

inspelningstekniken innan varje intervju, vilket gjorde att det kunde vara svårt att höra 

intervjun när materialet skulle transkriberas. Enligt Polit och Beck (2012) ska man kunna sin 

utrustning innan intervjuer görs för att undvika att problem uppstår under själva 

inspelningstillfället. Första intervjun som gjordes i denna studie transkriberades och 

diskuterades med handledaren innan resterande intervjuer gjordes. Detta för att författarna 

skulle kunna reflektera och förbättra sina intervjutekniker. Det kan enligt Polit och Beck 

(2012) vara till fördel för forskare att förbereda sig genom att göra en praktisk intervju för att 

öva på att intervjua. 

 

En manifest innehållsanalys valdes, där författarna försökt vara så textnära som möjligt, men 

trots att fokus legat på att vara textnära kan viss tolkning ändå gjorts av författarna. 

Intervjuerna transkriberades och lästes igenom flertalet gånger av författarna så ingen data 

svarande mot syftet skulle gå förlorad när de meningsbärande enheterna skulle tas ut. Under 

analysarbetet så diskuterade och reflekterade författarna över olika tolkningsmöjligheter av 

materialet för att få detta så stringent som möjligt vilket enligt Graneheim och Lundman 
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(2004) ökar tillförlitligheten i studien. En styrka är att författarna till denna studie flertalet 

gånger under analysen jämfört materialet som analyserats fram med det transkriberade 

intervjuerna, och även diskuterat arbetet vid seminarium och därmed kunnat bearbeta 

rapporten vidare efter synpunkter som kommit från dessa. Citat från intervjuerna användes för 

att stödja och illustrera resultatet (Polit & Beck, 2012) vilket enligt Graneheim och Lundman 

(2004) stärker giltigheten i studien. Författarna i denna studie hade förkunskaper i att vårda 

äldre med diabetes typ 2, trots att en medvetenhet om detta funnits så kan dessa förkunskaper 

ses som en svaghet. Det kan ha medfört en viss tolkning under intervjuerna och även i 

analysarbetet av texterna. Enligt Polit och Beck (2004) kan författarnas egna erfarenheter 

göra att informanternas berättade upplevelser förvrids. Data kan ha gått förlorad då författarna 

ej hade intervjuvana och relevanta följdfrågor kan ha missats. 

 

Konklusion 

I resultatet framkom att distriktssköterskor inom hemsjukvården har behov av ett fungerande 

tvärprofessionellt samarbete med kontinuitet, tydliga riktlinjer och utbildad personal. Vården 

som bedrivs i hemsjukvården har förändrats de senaste åren på grund av 

organisationsförändringen och distriktssköterskor som vårdar patienter med diabetes typ 2 

ställs inför flera utmaningar. Det finns ett ökat kunskapsbehov inom diabetesvården som 

behöver stärkas i framtiden, detta med anledning av ett ökat antal multisjuka patienter med 

diabetes typ 2 och den avancerade vård som de kräver. Framtida hemsjukvården måste utgå 

från patientens behov och att samverka i hela vårdkedjan är en förutsättning för att kunna 

säkerställa en god och patientsäker vård. Därför är det viktigt att höja vårdpersonalens 

kunskap genom utbildning för att säkra kvalité och patientsäkerhet i vården av äldre med 

diabetes typ 2. Resultatet i vår studie kan bidra till en ökad förståelse om hur dagens 

distriktssköterska i hemsjukvården upplever diabetesvården och vad som behöver förbättras. 

Förslag till framtida forskning är att belysa kunskapsbehovet hos vårdpersonalen i 

hemsjukvården i ett större geografiskt område, men även undersöka patienter med diabetes 

typ 2 perspektiv och deras upplevelse av omvårdnaden inom hemsjukvården. Vi önskar att 

politiker tog del av vårt resultat för att förstå vikten av att öka resurserna och skapa 

kontinuitet samt trygghet i dagens hemsjukvård.  
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

Ålder? Kön? 

Hur länge har du arbetat som distriktssköterska? 

Hur länge har du arbetat inom hemsjukvården? 

Har du kommit i kontakt med äldre patienter med diabetes typ 2? 

 

Huvudfrågor: 

Kan du berätta om dina erfarenheter att vårda äldre patienter med diabetes typ 2 inom 

hemsjukvården? 

Hur upplever du att det är att vårda äldre med diabetes typ 2 i hemmet? 

Kan du berätta om riktlinjer som ni utgår ifrån? 

Kan du berätta vad du anser om kvaliteten av den vård som dessa patienter får gällandes deras 

diabetes typ 2 inom hemsjukvården? 

Kan du berätta om det brister som finns i ert arbete med äldre patienter med diabetes typ 2? 

Vad anser du kan göras bättre inom hemsjukvården för denna patientgrupp? 

 

Uppföljande frågor: 

Kan du förklara/berätta mer? 

Vad innebär det? 

Kan du ge ett exempel? 

Kan du förtydliga? 

Har du något mer att tillägga? 


