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Humalog Junior 
KwikPen är den första 

och enda förfyllda 
insulinpennan som 

doserar halva enheter1

Färre steg 
att instruera 

och lära  
sig2,3*

Doserar i halva 
enhetssteg  
från 0,5-30 

enheter1 

Lättare och 
kortare än 
andra 0,5 

E-pennor4,5

Ett beprövat 
insulin i en 
välbekant 

insulinpenna6,7

*  avser jämförelse med flergångspennor där insulinampullen 
ska sättas in och bytas ut.
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Nordisk NovoPen Echo® and Sanofi JuniorStar™ Pens, Data 
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Humalog® 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin lispro) 
Cylinderampull, injektionsflaska, förfylld injektionspenna KwikPen,  
förfylld injektionspenna Junior KwikPen

ATC-kod: A10AB04, Diabetesmedel, insuliner och analoger för injektion, 
snabbverkande. Indikationer:  För behandling av vuxna och barn 
med diabetes mellitus som fordrar insulin för bibehållande av normal 
glukoshomeostas. För initial stabilisering av diabetes mellitus. Dosering: 
Humalog KwikPen finns i två styrkor. • Humalog 100 enheter/ml KwikPen 
(och Humalog 200 enheter/ml KwikPen, se separat produktresumé) ger 1-60 
enheter i steg om 1 enhet i varje injektion. • Humalog 100 enheter/ml Junior 
KwikPen ger 0,5-30 enheter i steg om 0,5 enhet i varje injektion. Antalet 
insulinenheter visas i pennans doseringsfönster oavsett styrka och ingen 
dosomvandling ska ske för patienten vid överföring till ny styrka eller till 
penna med andra doseringssteg. Kontraindikationer: Överkänslighet mot 
den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Hypoglykemi. Varningar 
och försiktighet: Humalog KwikPen finns i två styrkor, Humalog 100 
enheter/ml och Humalog 200 enheter/ml. Patienter ska instrueras att alltid 
kontrollera insulinetiketten före varje injektion för att undvika att de två olika 
styrkorna av Humalog blandas ihop av misstag eller att man blandar ihop 
andra insulinprodukter. Datum för översyn av produktresumén: 2018-05-17 
För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx (F) Ytterligare 
upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren 
av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 
08-737 88 00, www.lilly.se
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Nu är sommaren definitivt över för detta år och hösten är 
kommen med sina dofter och färger. Hoppas att ni alla nju-
tit av sommaren och ledigheten och är tillbaka i jobb med 
ny energi inför alla kommande utmaningar. 

Ordföranden har ordet  
3

Agneta Lindberg

INNEHÅLL 
I slutet av sommaren fick vi svar på skri-
velsen från Socialstyrelsen om förskriv-
ningsrätt för diabetessjuksköterskor, 
svaret tolkas som positivt men det kom-
mer att ta tid. En förkortad version av 
svaret finns att läsa längre fram i tid-
ningen.
Sedan förra numret har det varit både 
ADA och EASD konferens och i de 
studier som presenterats så tar fortfa-
rande GLP1- analoger och SGLT2- häm-
mare en större plats som skydd mot 
hjärt/kärl- och njursjukdom vid typ 2 
diabetes. Vid typ 1 diabetes ses en ökad 
förskrivning även av dessa läkemedel 
men en viss försiktighet gäller med tanke 
på en ökad risk för ketoacidos vid 
SGLT2-hämmare. Här gäller det att vi 
som diabetessjuksköterskor utbildar pa-
tienterna efter deras förutsättningar i 
vikten av att mäta ketoner i blodet och 
varför.
I sommar har Almedalen som vanligt gått 
av stapeln och där var Nationella diabe-
testeamet och SFSD engagerat i olika 
seminarier, ett axplock från Almedalen 
finns att läsa längre fram i tidningen.
Programmet inför Världsdiabetesdagen 
14/11 finns att ta del av på Dagens 
medicins hemsida, temat för i år är 
”Olika dimensioner av diabetes och dia-
betesvården” och psykolog Jon Haug 
från Norge kommer som gästföreläsare, 
han har gett ut en bok som håller på att 
översättas till svenska och faktagranskas 
för svenska förhållande ”Diabetespsyko-
logi samspillet mellan kropp och sinn”. 

Boken kommer ut på svenska i början av 
2020 så håll ögonen öppna, det kommer 
att bli en bok både för oss som arbetar 
med personer med diabetes men fram-
förallt för dem med diabetes själva och 
deras anhöriga.
För er som arbetar med typ 1 diabetes 
kan jag tipsa om en artikel av Ziegler, R 
m fl ”Therapy adjustments based om 
trend arrows using continuous glucose 
monitoring systems” publicerad 2019. 
Artikeln ger handfasta råd om hur pa-
tienterna kan använda pilarna vid insulin-
dosering. Långtidsuppföljning av både 
rtCGM och isCGM visar kvarstående 
sänkning i HbA1c vid typ 1 diabetes vil-
ket är glädjande samtidigt som många av 
oss redan visste detta men nu finns det 
vetenskaplig evidens.
SFSD:s styrelse håller som bäst på med 
att förbereda för symposiet 23-24/4 
2020, programmet blir spännande och vi 
hoppas att alla kan hitta något som 
lockar och att vi ses på årsmötet då ni 
har möjlighet att påverka vad och hur 
SFSD:s styrelse arbete kommer att se ut 
framöver.
Kom ihåg att vi alla behöver balans i livet, 
jobbet får inte ta överhand, ta hand om 
dig, träna, gå en kurs eller bara vila i dig 
själv. Ett visdomsord från Göingeskogar-
na ” Du kan inte uträtta storverk om du 
inte tycker om dig själv”.

Agneta Lindberg
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 NDR:s patientenkät testas just nu. 

 

Forskning  

Excess Mortality 
among Persons with Type 2 Diabetes 

Nya hemsidan  

 

Nyhetsbrev
  

Registrering av insulinpumpar 

 

Välkomna tillbaka efter välbehövliga semestrar! Nu märks det 
på NDR-kontoret att   diabetesmottagningarna ute i landet 
kommit igång igen att jobba med NDR-data. Vi ansluter upp 
till 20 nya aktiva användare varje dag och mer än 2000 unika 
användare är inne på www.ndr.nu varje vecka. Det är inte så 
många patienter som loggar in med Mobilt Bank-ID och tittar 
på sina egna data, trots att det har varit möjligt att göra sedan 
två år tillbaka. Det är mellan 15-25 patienter per dag som 
tittar på ”Min diabetesprofil”. Berätta gärna för era patienter 
att denna möjlighet finns. Vi ser fram emot en aktiv höst där 
NDR används flitigt både inom vården och forskningen och 
att även fler patienter hittar till vår hemsida. 

Forskning på NDR

Under sommaren har det publicerats flera studier baserade 
på NDR-data, både vad gäller personer med typ 1- och typ 
2-diabetes. Göteborgs universitet rapporterar om en studie 
som publicerats i BMJ i augusti i år där kopplingen mellan 
blodsockernivå och risker för påverkan på olika organ vid typ 
1 diabetes beskrivs. Forskarna har genom NDR-data följt 
personer med typ 1-diabetes under åtta till tjugo års tid och 
resultaten ger enligt forskarna en klarare bild av hur blod-
sockernivån påverkar riskerna. Enligt forskarna ökar risken för 
milda förändringar på ögon och njurar vid HbA1c över 52 
mmol/mol. HbA1c-värden under 52 minskar risken för or-
ganpåverkan, men studien visar inte någon ytterligare risk-
minskning vid HbA1c under 48 mmol/mol (1). 

I en annan studie bidrar NDR som ett av flera register i en 
stor skandinavisk registerstudie ledd av Karolinska institutet 
(KI) som har studerat den blodsockersänkande läkemedels-
gruppen SGLT2-hämmare och dess effekter på hjärtsvikt. 
Studien var ett samarbetsprojekt mellan KI, NDR, Danmark 
och Norge. Resultatet visar lägre risk för hjärtsvikt med 
SGLT2-hämmare hos patienter med typ 2 diabetes (2). Läs 
gärna mer om denna studie på Karolinska institutets hemsida. 

Ett helt annat forskningsområde som är aktuellt på NDR är 
ett pågående doktorandarbete angående Diabetesenkäten 
som NDR har rapporterat om tidigare. Utvärderingen av 
Diabetesenkätens mätegenskaper fortsätter. Nya resultat vi-
sar att Diabetesenkäten tillför ny diabetesspecifik information 

som varken SF-36 (en icke sjukdomsspecifik enkät) eller 
traditionella kliniska NDR-variabler mäter. Detta arbete kom-
mer Maria Svedbo-Engström att presentera på EASD i Bar-
celona och hon försvarar sin avhandling 29 november 2019 
(3).

Ny variabel

Från och med nu finns möjlighet att rapportera in värdet på 
U-albumin/kreatinin-kvot. Detta har sedan tidigare registre-
rats för alla under 18 år men nu öppnar vi även för inrap-
portering för personer över 18 år. NDR har informerat hu-
vudmännens IT-avdelningar om förändringen så att nödvän-
dig anpassning görs i överföringssystemen. För er som regist-
rerar via vårt rapportformulär på hemsidan så finns frågan 
öppen att besvara redan nu och för er som använder över-
föringssystem så kommer data på denna variabel föras över 
så snart anpassningen är gjord. 

Tack för allt viktigt arbete som läggs ner på registrering och 
andra insatser för NDR. Vi önskar alla en härlig höst!

NDR-teamet

1. Lind M et al. HbA1c level as a risk factor for retinopathy and nephropathy in 
children and adults with type 1 diabetes: Swedish population based cohort study.

2. Pasternak B et al. Use of sodium glucose cotransporter 2 inhibitors and risk of 
major cardiovascular events and heart failure: Scandinavian register based cohort 
study.

3. EASD 55th Annual Meeting 2019 Session 45 - OP 45 Integrating psychology 
into diabetes care.
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www.diabetes/ungdiabetes

Toppenläger i Varberg!

I mitten på augusti var det dags för som-
marens andra läger. Det blev då en repris 
på förra årets succé och vi åkte på surflä-
ger i Apelviken, Varberg. 
Under tre dagar fick vi testa på olika akti-
viteter som SUP, vågsurf och mega SUP. På 
lördagen kom Ben från Barkbbq och gril-
lade medan Arild från Surfskolan berät-
tade om hur han började med surfing och 
startade Surfskolan. Sista dagen började vi 
med yoga på stranden innan vi hade ett 
sista pass i vattnet. 
Det var en väldigt lyckad helg och både 
ledare och deltagare var väldigt nöjda 
med helgen.

Håll utkik efter Ung Diabetes 
den 14 november!

Världsdiabetesdagen, den 14 november, 
närmar sig med stormsteg. Under dagen 
kommer Ung Diabetes finnas på plats på 
flera ställen runtom i landet. Vi kommer 
bland annat prata om vår organisation, 
vårt arbete och vilka förbättringar vi vill 
ska ske för unga vuxna med diabetes. 
I Dagens Medicins evenemang kommer 
vi lyfta den ständigt aktuella frågan om 
psykosocial hälsa. Vi kommer tillsammans 
med Psykologpartners få avsluta evene-
manget under programpunkten "Så vill vi 
göra psykosocialt stöd till en del av dia-
betesvården", en titel som inspirerats av 
den debattartikel vi skrev i slutet av våren.
Håll utkik i Ung Diabetes sociala medier 
den 14 november för att se mer om var 
vi är och vad vi gör!

IDF Youth Leadership Camp 
2019 i Turkiet

 Varje år samlar IDF Europe ihop unga 
från Europa och Asien som vill engagera 
sig inom frågor som rör diabetes, med 
målet att utbilda nästa generations le-
dare inom diabetes. Detta år fick Ung 
Diabetes rådsmedlem Rania chansen att 
följa med på en veckas lång utbildning i 
Turkiet.
Veckan innehöll flera olika olika föreläs-
ningar, workshops och aktiviteter. Före-
läsningarna berörde olika ämnen, allt 
ifrån ledartyper, hur man bygger ett stort 
nätverk, vikten av kommunikation till 
framtidens teknik. Utöver detta så låg 
mycket fokus på fysiskt aktivitet och vi 
körde i genomsnitt 2-3 pass per dag. 
Bland annat fick vi testa köra volleyboll, 
basket, fotboll, vattenaerobics, dans och 
vandring.
Det jag skulle säga var mest värdefullt var 
att få en inblick i hur vården och arbetet 
med diabetesfrågor ser ut i det olika 
länderna runt om i Europa och i Asien. 
Jag insåg även att trots att vi i Sverige 
ligger i framkant när det kommer till 
mycket inom diabetesvården, har vi 
mycket att lära oss från de andra län-
derna exempelvis när det gäller inklude-
ringsarbete. Sammanfattningsvis var det 
en väldigt innehållsrik och intensiv vecka 
med många nya intryck, ny kunskap och 
vänner för livet!
 

Rättigheter i skolan

Vid skolstarten hade Ung Diabetes en 
kampanj på Instagram (@ungdiabe-
tessverige) som gällde att sprida kunskap 
gällande diabetes i skolan. Vi har sett att 
kunskapen om diabetes i skolan är brist-
fällig, samt att information kring vad vi 
som har diabetes och studerar, faktiskt 
har för rättigheter. 
Vi har försökt samla tips kring diabetes i 
skolan, samt de rättigheter vi faktiskt har.
 Om ni vill ta del av hela kampanjen, 
besök gärna vår instagram: @ungdiabe-
tessverige

Diabetesprojektet 2019

I helgen drar Diabetesprojektet 2019 
igång!
 Under helgen kommer unga vuxna från 
hela landet samlas på Diabetesförbun-
dets kansli för att få inspiration, kunskap 
och hjälp att dra igång egna projekt till-
sammans med Ung Diabetes. Förutom 
projektplanering och workshops så 
kommer Alexander Edenwind(@about-
adiabetic) och föreläser för deltagarna. 
Vi hoppas på en härlig helg med mycket 
diskussioner, peppning och många nya 
fantastiska projekt!

Ung diabetes

  

 
Varje år samlar IDF Europe ihop unga från Europa och Asien som vill 
engagera sig inom frågor som rör diabetes, med målet att utbilda nästa 
generations ledare inom diabetes. Detta år fick Ung Diabetes rådsmedlem 
Rania chansen att följa med på en veckas lång utbildning i Turkiet. 

Veckan innehöll flera olika olika föreläsningar, workshops och aktiviteter. 
Föreläsningarna berörde olika ämnen, allt ifrån ledartyper, hur man bygger ett 
stort nätverk, vikten av kommunikation till framtidens teknik. Utöver detta så 
låg mycket fokus på fysiskt aktivitet och vi körde i genomsnitt 2-3 pass per 
dag. Bland annat fick vi testa köra volleyboll, basket, fotboll, vattenaerobics, 
dans och vandring. 

Det jag skulle säga var mest värdefullt var att få en inblick i hur vården och 
arbetet med diabetesfrågor ser ut i det olika länderna runt om i Europa och i 
Asien. Jag insåg även att trots att vi i Sverige ligger i framkant när det 
kommer till mycket inom diabetesvården, har vi mycket att lära oss från de 
andra länderna exempelvis när det gäller inkluderingsarbete. 
Sammanfattningsvis var det en väldigt innehållsrik och intensiv vecka med 
många nya intryck, ny kunskap och vänner för livet! 
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Rättigheter i skolan 

Vid skolstarten hade Ung Diabetes en 
kampanj på Instagram 
(@ungdiabetessverige) som gällde att 
sprida kunskap gällande diabetes i 
skolan. Vi har sett att kunskapen om 
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information kring vad vi som har 
diabetes och studerar, faktiskt har för 
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Vi har försökt samla tips kring 
diabetes i skolan, samt de rättigheter 
vi faktiskt har. 
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Några barn spelar fotboll, några kastar 
frisbee, några håvar fisk nere vid bryggorna 
och andra hoppar i hoppborgarna som är 
uppblåsta på gräsplan. Några av barnen 
sitter i skuggan och jämför pumpar.
Här är alla lika. Alla 23 barn har diabetes 
typ 1. För några lägerdagar får de känna sig 
som alla andra. Här piper pumpar, blod-
socker kollas och ingen blir uttittad. Blir 
någon låg i blodsockret finns det alltid nå-
gon som har ett paket druvsocker i fickan. 
Det är 7 året i rad som Diabetesmam-
morna anordnar läger för barn mellan 
5-14 år med diabetes typ 1. Vi har valt att 
dela in barnen i olika åldersgrupper säger 
Helena Westlin som tillsammans med 
Lotta Carlberg är de som startade Diabe-
tesmammorna för 8 år sen. 
I år kommer vi att anordna 4 läger här ute 
vid Ängskär i åldrarna 5-7 år, 7-9 år, 9-11 
år och 11-14 år. 
Två läger i juni och två läger i augusti. Vi 
delar in barnen i de åldrarna för att de ska 
kunna knyta nya kontakter och ha möjlig-
het att träffas när lägren är slut också. På 
varje läger har varje barn en förälder med 
sig. Vi har kommit fram till att vi har tre 
läger i ett. Ett för barnen, ett för föräld-
rarna och ett för våra ledare. Det är även 
viktigt för föräldrarna att få prata av sig och 
utbyta erfarenheter med varandra. 
Det är så ofta föräldrarna känner sig en-
samma i vardagen då de inte har någon 
utanför familjen att bolla med. Här får de 

möjlighet att prata med någon annan som 
är i samma sitts, slippa börja med att för-
klara vad diabetes typ 1 är för sjukdom. 
Här förstår alla varandra och vet hur job-
bigt och hur trött man är efter flera vak-
nätter i sträck. En pappa berättade att på 
150 nätter på raken har han bara sovit 5 
hela nätter utan att behöva gå upp och 
kolla blodsockret flera gånger per natt. 
Det tar på krafterna. 
Tutan ljuder och det är dags för samling. 
Föräldrarna har lyssnat på en föreläsning 
under 2 timmar och nu är det dags för 
dem att också få röra på sig. 5 kamp står 
på schemat.  Barn och ledare mot föräld-
rarna. De ska leka hela havet stormar, få 
ner en penna i en flaska, fylla en hink med 
vatten med hjälp av tvättsvampar mm. Fina 
priser finns till det laget som vinner. Pri-
serna består av vattensprutor i olika stor-
lekar som ska användas i dagens stora 
vattenkrig. 
Det är en av lägrets höjdpunkter barn mot 
föräldrar. Föräldrarna är lika peppade som 
barnen. På dessa läger leker vi nästan hela 
tiden, en hel del bus förekommer också. 
Tex försvann alla föräldrarnas skor på 
förmiddagen, men de hittade dem sen 
hängande i flaggstången. Lekarna anpassas 
efter barnens ålder. 
Lotta berättar att lägren startade efter att 
hon och Helena varit i Turkiet på ett barn-
diabeteskollo med DIOS (Diabetesorga-
nisationen i Sverige) Vi började prata om 
att vi ville skapa något likande på hem-

maplan där både barn och föräldrar var 
välkomna. När vi kom hem fortsatte vi att 
prata om hur vi skulle kunna starta ett 
barndiabetesläger. Första året ringde vi 
runt till de vi visste hade barn med diabe-
tes typ 1. 
Vi fick ihop 13 barn till ett läger och 11 till 
det andra. Året efter hade det spridit sig 
lite så vi behövde inte ringa runt. Tredje 
året var vi tvungna att utöka med ett läger 
till. Idag har vi 4 sommarläger med två 
övernattningar per läger. I år fick vi över 
150 ansökningar till de 90 platser vi kan 
erbjuda. 
Vi har även utökat till ett familjekollo i Idre 
fjäll på vårvintern. Många föräldrar efter-
frågade ett kollo där hela familjen kunde 
komma med även syskon. I april i år var 
det premiär och 15 familjer samlades i 
Idre Fjäll. 
Det är tack vare att vi vann Maximuspriset 
av Christina Stenbäck på Diabetesgalan 
2017 som vi vågade satsa mera. Nästa år 
2020 så planerar vi att anordna en Diabe-
tesvecka för alla med typ diabetes tillsam-
mans med Idre fjäll.

 Helena Westlin och Lotta Carlberg

Vi står ute vid Ängskärs lägergård i Norra Uppland som 
drivs av Ungdomens väl. Ljudet av lekande och skrattande 
barn hörs över allt. Det är Diabetesmammornas Barndiabe-
tesläger för barn 7-9 år som pågår i tre dagar.

Barndiabetesläger Ängskär 7-9 år
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Den mest förskrivna SGLT-2-hämmaren i världen > 2 500 000 patienter5***

Selektiv SGLT-2 hämmare för patienter med typ 2-diabetes

FORXIGA® (dapagliflozin)
När metformin inte räcker till1

Positiv påverkan på kardio  vaskulära riskfaktorer som1

Vikt**1-4

Blodtryck**1-4

*Omräkning från HbA1c till mmol/mol:  http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/866/opendoc/181920  **Forxiga är inte indicerat för behandling av övervikt eller 
högt blodtryck. Viktförändring var ett sekundärt effektmått i de kliniska studierna. Viktreduktion -2,9 kg från baseline efter 24 veckor och blodtrycksreduktion 
-5,1mmHg i systolisk blodtryck från baseline efter 24 veckor.1  ***Antal patienter på dapagliflozin: Forxiga och Xigduo (dapagliflozin + metformin)
Referenser: 1. Forxiga produktresumé www.fass.se 2. Del Prato S et al., Diabetes Obes Metab 2015 Jun;17(6):581-90. 3. Bailey CJ et al. BMC Medicine 2013; 
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Genomsnittlig HbA1c sänkning  
9 mmol/mol som tilläggsbehandling 
till metformin jämfört med baseline*1
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Sammanfattning

Syfte: Att beskriva distriktsköterskornas 
aspekter av att bedriva gruppundervis-
ning för patienter med diabetes typ 2 in-
om primärvården.
Metod: En kvalitativ metod med induktiv 
ansats valdes för att besvara studiens 
syfte. Intervju med semistrukturerad in-
tervjuguide med öppna frågor användes 
som datainsamlingsmetod. Vid urvalet 
användes strategiskt urval. Tretton inter-
vjuer utfördes med distriktssköterskor 
från åtta olika vårdcentraler i Södra Sve-
rige. Kvalitativ innehållsanalys användes 
vid analysen.
Resultat: Distriktssköterskornas kompe-
tens och engagemang var en aspekt som 
påverkade arbetet med gruppundervis-
ning. De flesta distriktssköterskor saknade 
pedagogisk utbildning och detta ansågs 
vara en förutsättning för att distriktskö-
terskor kan bedriva patientundervisning 
för denna patientgrupp. Organisationens 
förutsättningar var en annan betydelsefull 
aspekt i detta arbete. Att ha engagerade 
chefer, ha tillräckligt med resurser samt 
samarbeta med andra professioner var 
faktorer som hade betydelse i arbetet 
med gruppundervisningen. Anpassa un-
dervisningens innehåll och lägga undervis-
ningen på rätt nivå och rätt tid efter pa-
tienternas behov och förutsättningar var 
också en aspekt som påverkade arbetet 
med gruppundervisning.

Slutsats: Distriktssköterskor som håller i 
undervisningen för denna patientgrupp 
bör ha en pedagogisk utbildning, då detta 
ansågs starkt förknippat med förutsätt-
ningarna hos undervisaren att lyckas med 
undervisningen i grupp. För att di-
striktsköterskor ska få till undervisning i 
grupp bör denna anpassas efter patien-
ternas förutsättningar och behov.
Nyckelord: Diabetes, pedagogisk utbild-
ning, kvalitativ intervjustudie, primärvård.

Inledning

Enligt Internationella diabetesfederatio-
nen (IDF) prognos, kommer antalet per-
soner som
drabbas av diabetes (typ 1 och typ 2) öka 
från 425 miljoner år 2017 till 693 miljoner 
år 2045. Denna gigantiska ökning av dia-
betessjukdomen i världen, beskrivs som 
”global epidemi” av många epidemiologer. 
Diabetes typ 2 står för ca.90% av alla fall 
med diabetes (Cho, et al, 2018). I Sverige 
under år 2016, registrerades i Nationella 
diabetesregister (NDR) 410 528 perso-
ner med diabetes, vilket är en ökning med 
10,22 % jämfört med år 2014, då 368 577 
fanns registrerade (NDR, 2016). Detta är 
stort problem, då diabetessjukdomen på 
sikt leder till risk för utveckling av såväl 
hjärt-kärlsjukdomar som mikrovaskulära 
komplikationer och stora samhällskostna-
der (Agardh, Berne & Östman, 2009).
Patienter med diabetes lever med sin 
sjukdom dygnet runt. Beslut om kost, ak-
tivitet, blodsockermättning, behandling 

och allt som har betydelse för blodsock-
ret måste tas av patienten själv. Detta 
kräver en aktiv patient, då diabetespatien-
ten är ”sin egen läkare” (Graue & Haugst-
ved, 2013). Behovet av att både lära sig 
och dela erfarenheter med varandra 
tycks vara stor och nödvändigt hos denna 
grupp av patienter (Herre Jorunn, Graue, 
Kolltveit Hope & Gjengedal, 2016).
Undervisning i grupp, där distriktssköter-
skan skapar forum för patienter att kunna 
lära och dela erfarenhet med varandra 
skulle kunna tillfredsställa dessa behov 
hos patienten. Samtidigt skulle patientens 
förmåga och färdighet till lyckad egenvård 
i samband med sin diabetessjukdom för-
stärkas. Adekvat stöd för egenvårdsåtgär-
der är nödvändiga för att minska före-
komsten, komplikationer från sjukdomen 
och belastningen på sjukvården (Chen, 
Magliano, & Zimmet, 2012).

Bakgrund

Diabetes typ 2

Typ 2-diabetes är kronisk sjukdom där 
blodsockerhalten är förhöjd på grund av 
relativ insulinbrist samt insulinresistens. 
Med relativ insulinbrist menas att framfö-
rallt i början av sjukdomen är insulinpro-
duktionen normal eller den kan till och 
med vara förhöjd hos patienten, men ute 
i vävnaderna har insulinet nedsatt effekt. 
Detta beror på cellernas nedsatta känslig-
het för insulin och benämns som insulin-
resistens (Agardh et al 2009; Graue & 
Haugstved, 2013). Insulinresistensen vid 

Beskrivning av distriktsköterskornas aspekter av att bedriva 
gruppundervisning för patienter med diabetes typ 2 inom 
primärvården. 

Gruppundervisning ur ett  
distriktssköterskeperspektiv

Biljana Ouda Sofia Alavi
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typ 2 diabetes påverkas negativt av flera 
faktorer, så som övervikt/fetma, brist på 
fysisk aktivitet, dåliga matvanor och sti-
gande åldern. Dåliga matvanor i form av 
ökat kalori och kolhydrat intag och inakti-
vitet leder till övervikt som i sin tur mins-
kar cellernas känslighet för insulin i muskel 
och fettvävnad. Symtom vid diabetes 
typ-2 brukar uppkomma smygande un-
der längre tid och visar sig i form av ökad 
törst, ökade urinmängder, oklar trötthet 
och dimsyn. Då dessa symtom är inte så 
påtagliga och utvecklas under längre tid, så 
kan det många gånger vara svårt att upp-
täcka  sjukdomen  i tid (Ericson  &  Eric-
son, 2012; Agardh et al, 2009).
Komplikationer och behandling 

vid diabetes typ 2

Åderförkalkning som drabbar de stora 
blodkärlen i kroppen, utvecklas snabbare 
vid diabetes och detta leder till fördubb-
lad risk för hjärtinfarkt, stroke och nedsatt 
cirkulation i benen. Olika organ och väv-
nader i kroppen påverkas negativt av de 
ökade mängder glukos och fetter i blodet 
som leder till komplikationer i dessa or-
gan på sikt. Det kan uppstå skador i ögon-
bottnar som kan påverka synen och ge 
upphov till diabetes retinopati, som är den 
vanligaste orsaken till förvärvad blindhet 
hos personer under 65 års ålder. Andra 
förändringar är risken för njurskador som 
leder till behov av dialys, där diabetes 
nefropati är den vanligaste orsaken till 
njursvikt och transplantation i västvärlden. 
Förändringarna kan även ge upphov till 
nervskador som kan bidra till svårläkta 
fotsår som i sin tur kan leda till amputation 
(Agardh et al, 2009).
Då felaktig kost och brist på fysisk aktivitet 
är förknippade med risken för att ut-
veckla diabetes typ 2, är livsstilsföränd-
ringar nödvändiga och är hörnsten i be-
handlingen av sjukdomen (Hu, 2011). 
Livsstilsförändringar med fokus på kost 
och motion är grundbehandling för alla 
personer med diabetes typ 2 och bör 
påbörjas från dag ett. 
Detta råder allmän enighet om, eftersom 
dessa åtgärder leder till minskad energi-
tillförsel, ökad energiomsättning, vikt-
minskning och minskat insulinbehov, 
minskad insulinresistens samt sänkta ni-
våer av blodsocker. En del av dessa patien-
ter klarar sig med enbart denna icke-far-
makologiska behandling längre tid, dock 
hos de flesta patienter med diabetes typ 
2 fodrar sjukdomen även tillförsel av läke-
medel med tiden (Agardh et al, 2009).

Distriktssköterskans ansvars- 
område inom diabetesvården

Primärvården har stort ansvar för be-
handling av personer med diabetes typ 2 
där distriktssköterskan har viktig och 
central roll vid diabetesmottagningen. 
Tack vare sin yrkeskompetens och bra 
kunskap om hälsofrämjande livsstil och 
prevention kan distriktssköterskan fung-
era som en fast vårdkontakt för patienter 
i denna grupp. Målet med distriktssköter-
skans hälsofrämjande arbete är att upp-
muntra individen till delaktighet, öka pa-
tientens självkänsla och visa tilltro till pa-
tientens förmåga att främja sin egen hälsa 
(Distriktssköterskeföreningen i Sverige 
[DSF] 2008).
Med egenvård menas personens egen 
förmåga, motivation och själv bedömning 
till förändringar avseende kost, motion 
och livsstil (Nouwen et al., 2011). Syftet 
med egenvård är att individen ska må bra 
trots sin sjukdom och ha resurser och 
kunskap som stöd för att kunna hantera 
sin sjukdom och dess komplikationer. För 
att kunna uppnå optimal blodglukosnivå 
krävs det egenvårdsåtgärder då det gäller 
balanserad kost, motion och eventuellt 
läkemedelsintag (Funnell et al., 2012)
Distriktssköterskan har central roll i un-
dervisning av egenvård hos patienter med 
diabetes typ 2. Genom att undervisa, 
motivera, stötta och uppmuntra till eget 
engagemang kan distriktssköterskan hjäl-
pa patienten att förstå fördelarna med 
god diabeteskontroll (Bartol, 2012). För 
att distriktssköterskor ska kunna ge stöd 
till patienter behövs kunskap om patien-
ten och hens sjukdom (Jansink, Braspen-
ning, Van der Weijden, Elwyn & Grol, 
2010).
Enligt Socialstyrelsen (2015 a) är patient-
utbildning mycket betydelsefull del av di-
striktssköterskans arbete inom diabetes-
vården och är viktig tillsammans med an-
nan behandling.
Med hjälp av utbildning och kunskap kan 
hon påverka patienter med diabetes att 
hantera sin sjukdom på rätt sätt och hitta 
lämplig livsstil för att förhindra utveckling 
av sjukdomen och eventuella komplika-
tioner (International Diabetes Federation 
2015, O’Brien et al. 2016)
Vårdgivarnas information och stöd kan 
påverka patienternas förmåga till egen-
vård och följsamhet till behandlingen 
(Burridge et al. 2015; Johansson, Almerud-
Österberg, Leksell & Berglund 2016; Jut-
terström, Hörnsten, Sandström, Stenlund 
& Isaksson, 2016)

Socialstyrelsen (2015 a) har utarbetat 
förbättringsområden för diabetesvården. 
Det krävs tätare kontakt mellan patienten 
och sjukvården i form av kulturanpassad 
behandling samt ökad tillgång till gruppba-
serad utbildning. Det behövs kompetens-
utveckling för vårdpersonal inom diabe-
tesvården (Socialstyrelsen, 2015 a). Egen 
vård i form av patientutbildning avseende 
kost och motionsförändringar har avgö-
rande roll för individens hälsa (Socialsty-
relsen, 2017). Distriktssköterskan har 
mycket viktig roll i arbetet med egenvård 
för denna patientgrupp (Bartol, 2012). 
Genom att utgå ifrån patientens kun-
skapsläge och upplevelse av sin egen 
sjukdom i ett preventivt och patientstöd-
jande arbete kan motivationen ökas hos 
patienten för att ta aktiv del i sin egen 
behandling (Linmans, Rossem, Knottnerus 
& Spigt 2014; Proschaska, Redding & 
Evers 2008)
Patienternas compliance och ansvar för 
sin egenvård stärks och förbättras vid ut-
bildning i grupp istället för enbart indivi-
duell utbildning (Steinsbekk, Rygg, Lisulo, 
Rise, & Fretheim, 2012).
Distriktsköterskans uppdrag är att utbilda 
patienten och dennes närstående i egen-
vård avseende livsstilsförändringar. Detta 
kan ske via individuell och (eller) grupp-
undervisning då syftet är att skapa möjlig-
heter för inblandade att kunna utföra 
adekvat egenvård (Johansson & Wredling, 
2012).
Patientcentrerad omvårdnad innebär att 
distriktssköterskan är lyhörd, inleder öp-
pen kommunikation och interagerar med 
patienten istället för att ge allmänna egen-
vårdsråd (Boström, Isaksson, Lundman, 
Lehuluante & Hörnsten, 2013). Genom 
att hjälpa patienten att sätta upp egna mål 
snarare än att lösa patientens problem 
skulle få patienten att ha bättre kontroll 
över sin egen situation och uppnå inre 
motivation för att genomföra föränd-
ringar i sitt liv. Med hjälp av denna egen-
vårdsmetod kan glukosnivån, kroppsvik-
ten och kunskap om sjukdomen förbätt-
ras hos patienten (Molstedt, Tribler, Poul-
sen & Snorgaard, 2011)
Det finns studier som beskriver patienter-
nas erfarenheter om gruppundervisning 
och deras möjligheter att delta i utbild-
ningsprogram inom diabetes (Temple & 
Epp, 2009; Gucciardi et al, 2012; Gucciar-
di,2008). Studier har inte hittats som be-
skriver distriktsköterskornas aspekter på 
att bedriva grupputbildning för denna 
patientgrupp.

D-UPPSATS
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Gruppbaserad utbildning

Målet med patientutbildning vid diabetes 
är att ge kunskap och redskap till patien-
ten att kunna hantera sjukdomen i sin 
vardag, att förhindra att sjukdomen för-
sämras och förbättra sin hälsostatus och 
livskvalité. Patientutbildning vid diabetes 
kan ges både individuellt i den kontinuer-
liga uppföljningen men också som lärande 
i grupp. Traditionellt har utbildning vid dia-
betes varit fokuserad på sjukdomsmeka-
nismer, orsaker, risker och behandling. På 
senare år har utbildningen i högre grad 
även börjat lägga fokus på psykosocial 
hälsa, motivation, hanteringsförmåga hos 
den enskilde (Graue & Haugstved, 2013).
Forskningsresultat visar på flera hälsovin-
ster för patienter med diabetes typ 2 som 
får utbildning i grupp i jämförelse med 
traditionell individuell utbildning hos dia-
betessköterska. Gruppundervisning jäm-
förs som en åtgärd som kan ha lika stor 
effekt på den metabola kontrollen hos 
patienten som läkemedelsbehandlingen 
enligt forskningsresultat. Av denna anled-
ning borde vårdgivare erbjuda patientun-
dervisning i grupp med stöd av hälso- och 
sjukvårdspersonal som har både ämnes-
kompetens och pedagogisk kompetens i 
större utsträckning än vad det görs idag. 
(Socialstyrelsen 2015 a; Socialstyrelsen 
2017).
Enligt senaste utvärdering av de natio-
nella riktlinjer för diabetesvården erbju-
der endast 24 % av alla vårdcentraler i 
Sverige undervisning i grupp för personer 
med typ 2-diabetes, där undervisningen 
leds av vårdpersonal som har både ämnes 
och pedagogisk utbildning. Att det är så 
liten andel vårdcentraler som erbjuder 
detta är oroväckande, enligt rapporten 
(Socialstyrelsen, 2015 a).
Tidigare studier om effekten av 

gruppundervisning

Forskningsresultat visar på flera hälsovin-
ster för patienter med diabetes typ 2 som 
får utbildning i grupp i jämförelse med 
traditionell individuell utbildning hos dia-
betessköterska. Den metabola kontrollen 
förbättras och HbA1c värdet minskar 
avsevärt hos patienter med diabetes typ 
2 som deltar i gruppundervisning som 
leds av personal som har både ämnes och 
pedagogisk kompetens i jämförelse med 
enbart individuell rådgivning (Ismail, 
Winkley, & Rabe-Hesketh, 2004; Tang, 
Yuan & Tseng, 2005). Även kostnadsef-
fektiviteten av dessa insatser pekar åt 
positiv riktning (Gillett et al, 2010; Graue 
& Haugstvedt, 2013; Socialstyrelsen 

2017). Det finns även en del forskningsre-
sultat som visar på att deltagande i grupp-
utbildning leder till ökad motivation för 
förändringar i levnadsvanor hos den en-
skilde och även möjlighet till anskaffning 
av mera praktisk kunskap som är relevant 
för vardagslivet och de dagliga utmaningar 
som den enskilde med diabetes ställs in-
för. Att utbyta erfarenheter med varandra, 
att lära tillsammans och lära av varandra 
leder till ökad insikt av vikten att bedriva 
egenvård hos den enskilde (Herre et al 
2016; Adolfsson, Starrin, Smide & Wikblad, 
2008; Odgers-Jewell, Isenring, Thomas, & 
Reidlinger, 2017 a). Adolfssons et al 
(2008) beskriver att relation, lärande och 
kontroll av sjukdomen är viktiga för för-
ståelse av patienternas upplevelse av un-
dervisning kring egenvård. Patienterna 
känner ömsesidig förtroende för sjukskö-
terskan och andra gruppmedlemmar ge-
nom att ha öppen kommunikation med 
varandra. Detta leder till ökad kontroll 
hos patienten över sin egen sjukdom. 
Patienter som får individuell utbildning 
istället upplever envägskommunikation 
där distriktssköterskan styr samtalet ge-
nom att ställa frågor. Det begränsar pa-
tienternas möjlighet att vara delaktiga och 
ta ansvar över sin egen sjukdom, visar 
forskning (a.a.).

Teoretisk förankring

Enligt Orem, (2001) är hälsa en upple-
velse av helhet, både fysiskt och psykiskt, 
och välbefinnande beskriver det existen-
tiella behovet hos människan. Orems 
omvårdnadsteori beskriver människan ur 
ett helhetsperspektiv. Det vill säga att 
människans är fri och kan fatta egna beslut 
och se påföljder av sitt handlande. Både 
miljö och omgivande kultur påverkar indi-
videns lärande av egenvård. Olika kulturer 
uppfattar egenvård på olika sätt men i den 
moderna västerländska kulturen passar 
egenvårdsteori, som sätter individen i fo-
kus. Denna teori syftar på människors 
behov av stöd till egenvård gällande det 
fysiska och sociala livet. Genom att er-
bjuda god omvårdnad stärks patientens 
egenvårdskapacitet och självständighet.
Den universella egenvårdsbehoven som 
bland annat handlar om födointag och 
balansen mellan vila och aktivitet behöver 
tillgodoses för att uppnå hälsa. Målet med 
Orems teori är att uppnå egenvårdsba-
lans (Orem, Renpenning, & Taylor, 2003). 
Olika delar i Orems teori är, egenvård 
som handlar om individens förmåga att 
kunna ta hand om sig själv, egenvårdsbrist, 
som beskriver olika faktorer som försva-
gar förmågan till att genomföra egenvård 

och, omvårdnadssystem som förklarar 
patientens omvårdnadsbehov. Orem 
(2001) beskriver omvårdnadssystemet ur 
tre perspektiv; det helt kompenserade, 
det delvis kompenserande och det 
grundläggande och pedagogiska omvård-
nadsystemet. Det helt kompenserande 
omvårdnadssystemet beskriver patien-
tens brist på egenvårdskapacitet som kan 
bero på tillfällig eller permanent skada 
eller sjukdom. Det är då viktigt att sjukskö-
terskan fullständigt kompenserar för pa-
tientens dåliga förmåga till egenvård ge-
nom passande omvårdnadsåtgärder. Det 
delvis kompenserande omvårdnadssyste-
met handlar om att patienten har kapaci-
tet att genomföra en del av sin egenvård 
men är i behov av sjuksköterskans hjälp. 
Det grundläggande och pedagogiska om-
vårdnadssystemet handlar om att patien-
ten har möjlighet att på egen hand till-
fredsställa sin omvårdnad men kräver 
kunskap och handledning i det. Patienten 
behöver då hjälp att kunna utveckla sin 
egenvårdsförmåga i balans med egen-
vårdskraven (Orem, 2001).
Egenvårdsaktiviteter för personer med 
diabetes kan betyda att till exempel själv 
kontrollera blodsockernivån, utföra fysisk 
aktivitet och planera måltider (Collins, 
Bradley, O’Sullivan & Perry,
2009). Varje vuxen kan med hjälp av sin 
förmåga fatta beslut och utföra åtgärder 
då det gäller egenvårdsbehov för att för-
bättra sin egen hälsa (Orem, 2001).

Syfte

Att beskriva distriktsköterskornas aspek-
ter av att bedriva gruppundervisning för 
patienter med diabetes typ 2 inom pri-
märvården.

Material och metod Design

Kvalitativ metod med induktiv ansats 
valdes för att besvara studiens syfte. När 
forskaren vill beskriva det som är subjek-
tivt och studera personers erfarenheter 
av visst fenomen så utförligt som möjligt 
är den kvalitativa forskningsmetoden 
lämplig att använda sig av (Polit & Beck, 
2016).
Intervju med semistrukturerad intervju-
guide med öppna frågor användes som 
datainsamlingsmetod. Denna metod an-
vänds ofta inom kvalitativ forskning med 
syfte att inhämta rik och utförlig informa-
tion om fenomenet som studeras (Polit 
& Beck, 2016). Materialet bearbetades 
med hjälp av induktiv kvalitativ innehålls-
analys, där analysen utgår ifrån texten, 
det vill säga, tolkning av deltagarnas be-
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av Tresiba eller med andra insulinpreparat. Graviditet och amning: Det finns ingen klinisk erfarenhet av användning av Tresiba hos gravida 
kvinnor eller under amning.
För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn av produktresumén 11/2018.
Subventioneras vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet 
på grund av upprepade hypoglykemier.

Referens
1. Tresiba® SPC, November 2018.
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rättelser för att dra slutsatser om inne-
hållet och möjliggör att ny kunskap ska-
pas (Graneheim & Lundman, 2004). 
Under analysprocessen användes mani-
fest analysmetod i enighet med Grane-
heim & Lundman (2004) där det mani-
festa budskapet trädde fram vilket inne-
bär att fokus lades på det uppenbara och 
synliga i materialet.

Urval

För att belysa studiens syfte, valdes del-
tagare ut genom strategiskt urval. Strate-
giskt urval innebär att välja ut personer 
som kan berätta mera utförligt om feno-
menet som ska studeras och på detta 
sätt få in rikt underlag av information 
som kan svara på studiens syfte (Polit & 
Beck, 2016).
Inklusionskriterier för studien var di-
striktssköterskor som hade arbetat 
minst ett år med diabetes inom primär-
vården och hade diabeteskompetens. 
Med diabeteskompetens menas att di-
striktssköterskor har erhållit utbildning 
inom diabetesvård på minst 7,5 högsko-
lepoäng. Med pedagogisk kometens 
menas att distriktssköterskor har erhållit 
utbildning med fokus på lärande och 
undervisning för patienter med diabetes 
om minst 7,5 högskolepoäng.
Förberedelserna inleddes genom att 
skicka information och förfrågan via mail 
om godkännande till att genomföra in-
tervjuer med distriktssköterskor till 
verksamhetschefer på de femton vård-
centraler som framkom via sökning på 
Google inom södra Sverige. Informa-
tionsbrevet innehöll kort presentation 
av studiens bakgrund, syfte samt förfrå-
gan om deltagande (Bilaga 1). 
Nio verksamhetschefer svarade på in-
formationsbrevet och gav sitt godkän-
nande. I nästa steg skickades information 
(Bilaga 2) till verksamhetscheferna som 
vidarebefordrade detta till samtliga di-
striktssköterskor som jobbade inom dia-
betesvården på arbetsplatsen. Femton 
svarade via mail och visade sitt intresse. 
Därefter togs kontakt via telefon med 
samtliga intresserade och efter samtalet 
blev endast tretton av dessa inkluderade 
i studien. Två exkluderades då de inte 
uppfyllde inklusionskriterierna. 
Alla deltagare gav även skriftligt sam-
tycke till deltagandet. Sammanlagt blev 
13 distriktssköterskor från åtta olika 
vårdcentraler i Södra Sverige involvera-
de i studien. Alla deltagare var kvinnor 
och arbetade antingen inom landstinget 

eller den privata sektorn. Urvalet bestod 
av distriktsköterskor som hade erfaren-
het av att arbeta med gruppundervisning 
och de som inte hade någon erfarenhet 
av detta.

Datainsamling

Insamling av data skedde under våren 
2019. Intervjuerna delades upp och ut-
fördes enskild av varje författare. Alla 
intervjuer genomfördes i ett avskilt rum 
på respektive arbetsplats enligt deltagar-
nas önskemål. Varje intervju spelades in. 
Längden på intervjuerna varierade mel-
lan 30 – 45 min. Intervjuerna inleddes på 
liknande sätt, genom kort presentation 
av både intervjuare och den tilltänkta 
studiens syfte. 
Deltagarna informerades också om hur 
intervjun skulle gå till och att det skulle 
spelas in. De informerades likaså om 
konfidentialiteten och om att de när som 
helst kunde avbryta sitt deltagande. För 
att själva situationen skulle bli så avslapp-
nad som möjligt så bjöds deltagarna på 
kaffe inför starten av intervjun och under 
tiden samlades in data skriftligt om del-
tagarnas bakgrundsvariabler. Detta pre-
senteras i Tabell 1 (sid 14).

Som datainsamlingsmetod användes se-
mistrukturerade intervjuer med öppna 
frågor. Intervjuguide utarbetades i form 
av sex intervjufrågor av öppen karaktär 
(Bilaga 3). En provintervju utfördes innan 
resten av intervjuerna ägde rum. Detta 
för att kontrolltesta intervjufrågorna och 
se huruvida dessa motsvarade syftet. 
Denna intervju inkluderades i studien då 
inga ändringar behövde utföras i inter-
vjuguiden efter provintervjun.
Varje intervju påbörjades med den 
öppna frågan: ”Vilken kunskap och erfa-
renhet har du av gruppundervisning för 
denna patientgrupp?” Andra frågor 
handlade bland annat om att beskriva 
vilka fördelar respektive nackdelar delta-
garna i studien såg med gruppundervis-
ningen och berätta vilket stöd di-
striktsköterskorna fick ut av ledningen i 
detta arbete. 
Vid behov ställdes följdfrågor så som: ” 
Hur menar du?” och ”Kan du utveckla 
detta lite mer?”. Dessa följdfrågor ställ-
des spontant för att förtydliga informa-
tionen samt att hålla samtalet så nära så 
möjligt studiens syfte. Redan efter tionde 
intervju framkom mättnad i datamateri-
alet, vilket innebar att ingen ny informa-
tion tillkom efter det.

Dataanalys

Intervjuerna transkriberades löpande 
och ordagrant efter att de var genom-
förda. Varje intervjuare transkriberade 
sina intervjuer. För att få djupare förstå-
else av intervjutexten, genomlästes varje 
intervjutext några gånger efter avslutad 
transkribering. Fram till denna steg i ana-
lysprocessen arbetade författarna med 
var sin intervjutext för att inför nästa 
steg i analysen utföra allt gemensamt. 
Efteråt genomlästes hela intervjutexten 
flera gånger av båda författarna för att få 
förståelse av helheten. 
De delar av texten som svarade mot 
syftet lyftes fram som meningsbärande 
enheter enligt Graneheim & Lundman, 
(2004). Dessa enheter kortades, men 
med bevarande av det centrala i mening-
arna och placerades som kondenseran-
de meningsbärande enheter. På detta 
sättet kunde textmassan kondenseras till 
underlag som motsvarade syftet och var 
väsentlig för fortsatt analys. 
Nästa steg var att genom abstraktion 
komma fram till det som framträdde 
starkast och tydligast och sammanfatta-
de de kondenserande meningsenheter i 
form av koder. Enligt Graneheim & Lund-
man (2004) kan kod vara ett ord och ses 
som etikett och stöd för att förstå för 
vad innehållet i texten handlar om. 
De framtagna koders giltighet kontrol-
lerades upprepade gånger mot menings-
enheterna och dess kondensering. Nästa 
steg i analysprocessen var att gruppera 
koderna ihop i sju underkategorier uti-
från skillnader och likheter. Innehållet i 
underkategorierna analyserades flera 
gånger innan dessa grupperades i tre 
kategorier enligt samhörighet. 
De framtagna kategorierna fick följande 
benämning: Betydelsen av distriktsskö-
terskans kompetens och engagemang, 
betydelsen av organisationens förutsätt-
ningar, betydelsen av att möta patientens 
behov.
Kategorier används för att presentera 
och beskriva det manifesta, det uppen-
bara budskapet i resultaten enligt Grane-
heim & Lundman (2004). I Tabell 2 (sid 
14) presenteras ett exempel från analys-
processen. De framtagna kategorierna 
analyserades och deras giltighet kontrol-
lerades mot intervjumaterialet och i 
samråd med handledaren.
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Designad för enkelhet
Tandem t:slim X2 är den avancerade insulinpumpen som 

är enkel att använda. Pumpens alla funktioner styrs via den 
självinstruerande touchscreenen i färg, och batteriet laddas 
via standard micro-usb. När Tandem lanserar nya funktioner 

kan patienten enkelt uppdatera mjukvaran via en dator. 
Pumpen är kompatibel med CGM-systemet Dexcom G5  

och tack vare möjligheten att uppdatera mjukvaran kommer 
den även att vara kompatibel med Dexcom G6.

En avancerad insulinpump
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Tabell 1: Deltagarnas bakgrundvariabler

Deltagare Kön Ålder Yrkesverksamma  Pedagogisk Erfarenhet av att   
   år inom utbildning  jobba med  
   diabetes   gruppundervisning

1  kvinna 56-65 11-15 Nej Ja

2  K 56-65 6-10 Nej Ja

3  K 46-55 6-10 Nej Ja

4  K 56-65 1-5 Nej Ja

5  K 35-45 1-5 Nej Ja

6  K 46-55 11-15 Ja Ja

7  K 35-45 1-5 Nej Ja

8  K 35-45 6-10 Nej Ja 

9  K 35-45 1-5 Nej Ja 

10  K 46-55 1-5 Nej Ja 

11 K 56-65 11-15 Nej Ja 

12 K 46-55 >16 Nej Ja 

13 K 35-45 1-5 Nej Nej

Tabell 2: Exempel ur analysprocessen

Meningsbärande Kondenserade Kod Underkategorier Kategorier 
enheter meningsbärande 
  enheter

…men jag behöver mer 

pedagogik... Men jag 

tänker att jag behöver 

verktyg så jag vet hur 

jag ska lära ut saker till 

patienter i grupp så att 

det blir bra.

Behöver verktyg 

i form av peda-

gogisk utbildning 

för att kunna lä-

ra ut saker till 

patienter i 

grupp.

Behov av kun-

skap och fort-

bildning

Behov av peda-

gogisk utbild-

ning.

Betydelsen 

av distrikt- 

sköterskans 

kompetens  

och engage-

mang
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Tabell 3: Kategorier och underkategorier

Etiska överväganden

Individer i forskningsstudie får inte utsät-
tas för skada eller kräkning och behovet 
av informerat samtycke samt konfiden-
tialitet bör beaktas särskilt. Informerat 
samtycke värnar om deltagarnas självbe-
stämmande rätt om medverkan i studien 
samt frivillighet att avbryta sin medver-
kan när som. Det grundar sig också på 
att deltagarna har fått informationen om 
studiens syfte samt förstått informatio-
nen (Medicinska forskningsrådet, 2000; 
Helsingforsdeklarationen, 2013). Detta 
har tagits hänsyn till i detta arbete genom 
att varje deltagare har tagit emot och läst 
igenom informationsbrev som hade 
skickats. Inför varje intervjustart uppre-
pades informationen muntligt. Tillstånd 
för studien inhämtades från verksam-
hetschefen på varje vårdcentral.
Konfidentialitet handlar både om att 
värna om deltagarnas integritet, men 
även om att värna att känsliga uppgifter 
inte sprids till obehöriga (MFR, 2000; 
Helsingforsdeklarationen, 2013). Detta 
har beaktats i studien genom informatio-
nen som det skickades i informations-
brevet. I brevet poängteras att materialet 
i studien skulle behandlas konfidentiellt 
och att inga obehöriga skulle kunna ta 
del av denna. I informationsbrevet förkla-
rades även att intervjuerna skulle avi-
dentifieras och på det sättet säkrades 
deltagarnas konfidentialitet.
Riskerna med studien skulle kunna vara 
att deltagarna utsattes för onödig stress 
i samband med intervjuerna. Detta på 

grund av att intervjuerna genomfördes 
under arbetstid och risk fanns att delta-
garna skulle vara stressade av tidspres-
sen. Men eftersom alla deltagare fick in-
formation om att de kunde avbryta sitt 
deltagande i studien när som helst, anses 
nyttan av denna studie, det vill säga,
kunskapstillskottet i enlighet med medi-
cinska forskningsrådets etiska principer 
(MFR, 2000) vara större än riskerna. Den 
egna förförståelse framkommer genom 
att författarna själva arbetar som di-
striktssköterskor och även har erfaren-
het av diabetesvård, vilket har beaktats i 
analysprocessen. Innan intervjuarna ut-
fördes, etisk egengranskning gjordes i 
enlighet med högskolans riktlinjer.

Resultat

Studiens resultat visade att distriktsskö-
terskor saknade pedagogisk utbildning 
och detta var en aspekt som påverkade 
förutsättningarna för att bedriva grupp-
undervisning. Organisationens förutsätt-
ningar var en annan aspekt som fram-
kom studien. Att ha engagerade chefer, 
ha tillräckligt med resurser samt samar-
beta med andra professioner hade också 
betydelse i arbetet med gruppundervis-
ningen. Anpassa undervisningens inne-
håll och lägga undervisningen på rätt nivå 
och rätt tid efter patienternas behov och 
förutsättningar var också en aspekt som 
påverkade arbetet med gruppundervis-
ning. Vid redovisning av resultaten an-
vänds deltagarnas nummer för att pre-
sentera citat från intervjutexten.

Under analysen av intervjutexten identi-
fierades tre kategorier med tillhörande 
underkategorier. Dessa presenteras i 
Tabell 3 (se nedan).

Betydelsen av distrikts- 
sköterskornas kompetens  

och engagemang

För att kunna bedriva gruppundervisning 
krävdes utbildning och engagemang från 
distriktsköterskan. Att kunna ställa upp 
på kvällstid var viktig aspekt att ta hänsyn 
till då patienterna var yrkesverksamma 
under dagtid.

Behov av kunskap och  
fortbildning

Distriktssköterskorna uttryckte att de 
hade den medicinska kunskapen för att 
hålla i gruppundervisning för denna pa-
tientgrupp, men saknade pedagogisk ut-
bildning. Den pedagogiska biten tycktes 
vara oerhört viktig och var den svåraste 
delen med att undervisa i grupp. Med 
detta menades att de saknade
verktyg för att förmedla sin kunskap till 
patienten, så att patienten verkligen för-
stod informationen som presenterades 
under gruppträffarna.
“Det är klart att pedagogiken påverkar 
mina möjligheter att bedriva gruppunder-
visning eftersom man har inte så många 
verktyg...” (7)

Kategorier

Betydelsen av distriktssköterskornas kompetens  
och engagemang

Betydelsen av organisationens förutsättningar

Betydelsen av att möta patientens behov

Underkategorier

Behov av kunskap och fortbildning Behov av  
motivation och flexibilitet

Fungerande teamsamverkan  
Engagerade och uppmuntrande chefer  
En resursfråga för verksamheten

Tydlig information till patienter 
Anpassad undervisning efter patientens förutsätt-
ningar
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För att gruppundervisningen skulle bli 
lyckad ansågs att distriktssköterskorna 
borde ha ”kommunikationskompetens”. 
Med det menades att det var skillnad 
mellan att informera och undervisa pa-
tienter enskilt och i grupp. Målet med 
gruppundervisning enligt distriktssköter-
skorna var att få patienterna i gruppen 
aktivt engagerade i undervisningen och 
att de kunde både lära av och lära med 
varandra i gruppen. Gruppdynamiken 
var mycket viktig och detta ställde stora 
krav på distriktssköterskorna och deras 
pedagogiska kompetens och skicklighet.

“...att leda undervisningen, så att alla i 
gruppen känner sig sedda och får svar på 
sina funderingar

…det är en konst ibland att lyckas med 
det.” (8)

Även fortbildning och att hålla sig uppda-
terad med det senaste inom diabetesvår-
den var viktig aspekt att beakta i samband 
med gruppundervisning. Distriktssköter-
skorna menade att kunskap var en färsk-
vara, något som borde upprätthållas 
dagligen. Detta var viktigt i samband med 
gruppundervisning, då patienterna som 
deltog i gruppundervisningen var mycket 
pålästa. Många ”googlade” och var upp-
daterade med den senaste informatio-
nen som handlade om sjukdomen och 
dess behandling. Att undervisa i sådan 
påläst och kunnig grupp och klara denna 
svåra uppgift, krävdes att distriktssköter-
skan hängde med inom det senaste i dia-
betesvården och kunde komma med ny 
information som patienterna inte hade 
tillgång eller kände till.

"Vill gärna hålla mig uppdaterad och lära 
mig mer om det senaste inom diabetes-
vård...patienterna kan så mycket idag, 
googlar om allt! ” (13)

Behov av motivation  
och flexibilitet

Flexibiliteten hos distriktssköterskorna 
visade sig vara något som påverkade ar-
betet med gruppundervisning. Många av 
patienterna föredrog att ha gruppunder-
visning under kvällstid, då de jobbade 
dagtid och hade svårt att ta ledigt från 
sitt arbete. Medan distriktssköterskorna 
hade svårt att ställa upp på kvällstid av 
olika anledningar. Vissa var småbarnsfö-
räldrar och hade svårt att jobba på kväl-
larna, medan andra som hade möjlighet 
att ställa upp på kvällstid, inte var motive-
rade till att göra det.

“...men några av oss har det svårt att jobba 
kvällstid, kanske har små barn och så... (9)

Detta var till och med en bidragande 
faktor till att flera distriktssköterskor inte 
kunde få till gruppträffar för dessa patien-
ter. Distriktsköterskor berättade att de 
hade påbörjat gruppundervisning, men 
var tvungna att avsluta strax efteråt på 
grund av för få deltagare. Patienterna 
ville, men kunde inte komma på de upp-
satta tiderna för gruppträffarna, då dessa 
var på dagtid.

”Många av oss vill inte stanna över och då 
kanske det kommer mindre patienter. Så 
det är sådana saker som är problem.” (9)

I studiens resultat framkom att distrikts-
sköterskor kände till och var bekanta 
med riktlinjerna om diabetesvård och 
gruppundervisning och var då mer mo-
tiverade att arbeta med detta. De såg 
syftet och målet med att bedriva sådan 
verksamhet och inte minst nyttan för 
patienten.

“...enligt riktlinjerna som Socialstyrelsen går 
ut med det visar ju att det är bra med 
gruppundervisning... positivt både för oss 
som personal ...även för patienten...och att 
vi måste erbjuda det...” (6)

Betydelsen av organisationens 
förutsättningar

Vikten av bra samarbete bland involve-
rad personal betonades av distriktskö-
terskorna. Intresserade och uppmunt-
rande chefer som såg till att det fanns 
både tid och utbildad personal var bety-
delsefulla aspekter att tänka på i detta 
arbete.

Fungerande teamsamverkan

Teamarbete var viktig förutsättning för 
distriktssköterskan att bedriva gruppun-
dervisning. Med teamarbete ansågs dels 
samarbete mellan olika professioner 
som ingick i diabetesteamet dels samar-
bete distriktssköterskor emellan.

Ett diabetesteam bestod av olika vård-
professioner, som läkare, kurator, dietist, 
sjukgymnast med mera. Dessa samarbe-
tade med varandra kring vården av pa-
tienten med diabetes. När hela diabetes-
teamet involverades i gruppundervis-
ningen, då brukade den bli lyckad och 
hålla bra kvalité. Teamet hade kunskap 
om olika aspekter på sjukdomen som 
medicinskt, psykologiskt, socialt och på så 

sätt kunde hjälpa patienterna med deras 
olika behov på bästa möjliga sätt.

“Det behövs läkare…diabetessköterska, 
”KBT”-terapeut och sjukgymnast som ger 
olika perspektiv på diabetesvården…” (1)

Planeringen av gruppundervisningen var 
tidskrävande process, som distriktsskö-
terskorna poängterade och samarbetet 
distriktssköterskor emellan var stark och 
avgörande aspekt för att kunna lyckas 
med gruppträffarna. Det krävdes att an-
dra kollegor kunde ställa upp och utföra 
resten av arbetsuppgifterna på vårdcen-
tralen. Detta för att distriktssköterskan 
skulle kunna gå undan och planera i lugn 
och ro inför gruppträffarna.

I de fall där distriktssköterskan var ensam 
i arbetet med gruppundervisning som 
tex. på en liten vårdcentral där det fanns 
begränsat antal kollegor som kunde 
hjälpa till var möjligheten att bedriva 
gruppundervisning liten.

”Då får man ju samarbeta med de andra 
på ett bra sätt, så att det finns en sköterska 
under tiden som gör det andra jobbet på 
vårdcentralen medan jag håller på med 
undervisningen…” (8)

Engagerade och  
uppmuntrande chefer

Distriktssköterskorna tyckte att ledning-
en hade stor betydelse i arbetet med 
gruppundervisning. Möjligheten att be-
driva gruppträffar ökade om distrikts-
sköterskorna hade ledningen med sig. 
Att ledningen hade tydlig plan och var 
engagerad gällande gruppundervisning-
en. Chefer som uppmuntrade sina med-
arbetare till att starta gruppundervisning 
var också själva engagerade i vården 
kring diabetespatienten antingen i form 
av ansvarig läkare eller ansvarig distrikts-
sköterska. Detta underlättade deras en-
gagemang och uppmuntrade deras roll i 
detta arbete.

”Ledningen är jätteviktig för mig och mitt 
arbete. Jag skulle inte kunna bedriva grup-
pundervisningen om jag inte hade led-
ningen bakom mig, de backar ju upp 
mig…” (10)

Brist på intresse och engagemang från 
ledningens sida sågs som ett hämmande 
faktor i arbetet med gruppundervisning. 
Bristande intresse från ledningens sida 
kunde yttra sig i form av att distriktskö-
terskorna saknade riktlinjer och tydligt 
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Toujeo – för jämn effekt hela dygnet1

Svänger det 
för mycket?

Toujeo (insulin glargin 300E/ml) ger längre och jämnare effekt >24 timmar1,2 samt mindre  
svängande blodsocker3 jämfört med insulin glargin 100.  Toujeo ger även färre hypoglykemier, 
både nattliga och över hela dygnet, hos patienter med typ 2-diabetes jämfört med insulin glargin 
100.4 Injektionsfönstret är 6 timmar (+/- 3 timmar), vilket erbjuder patienten en ökad flexibilitet.5
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Referenser: 1. Toujeo® SPC, januari 2019. 2. Becker et al. Diabetes Care 2015;38(4):637-643. 3. Bergenstal  
et al. Diabetes Care 2017;40(4):554-560. 4. Yki-Järvinen et al. Diabetes Care 2014; 37:3235-3243. 5. Riddle  
et al. Diabetes Technol Ther. 2016;18:252-257.

Toujeo® (insulin glargin), 300 enheter/ml injektionsvätska, lösning är en långverkande insulinanalog. Rx, F, 
A10AE04. Indikation: Behandling av diabetes hos vuxna. Dosering: Dosregimen för Toujeo (dos och tidpunkt) 
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plan för att kunna arbeta med gruppun-
dervisning. 

“… att man från mycket högre upp på 
vårdcentralen känner att det här ska ni, 
tycker jag att det är viktigt att ni jobbar 
med, så är det inte, utan det är helt och 
hållet upp till oss själva att göra.” (1)

En resursfråga för verksamheten

En aspekt som ansågs som stort hinder 
i arbetet med gruppundervisning var att 
”tiden inte räckte till”. Med det menades 
att för lite tid var avsatt för planering och 
genomförande av gruppundervisning. 
Det var fråga om resurser.

Distriktssköterskor tyckte att det övriga 
mottagningsarbetet blev lidande, då tid 
togs ifrån denna verksamhet för att hin-
na med gruppundervisning. Den indivi-
duella träffen med patienten uteblev i 
vissa fall, då distriktssköterskan fick prio-
ritera planeringsarbetet inför gruppträf-
farna i stället.

“Jag får inga resurser för det utan då får 
jag ta från min mottagningstid, från mina 
halvårskontroller...det gör mig lite frustre-
rad...” (7)

Detta var något som distriktssköter-
skorna inte var nöjda med, då de menade 
att det var viktigt att det fanns både indi-
viduella uppföljningar och gruppträffar. 
Gruppundervisningen borde inte ersätta 
det individuella besöket för patienten 
utan dessa två olika former av undervis-
ning borde komplettera varandra. Samti-
digt som gruppundervisning ansågs vara 
tidskrävande process, fanns det uppfatt-
ningar om att det kunde vara tidsbespa-
rande åtgärd också. Med det menades att 
genom att ta bort en stor del av den in-
dividuella undervisningen och satsa mer 
på gruppundervisning skulle både tid och 
resurser kunna sparas.

“…att man kan samla en grupp och gå 
igenom saker så vinner man ju mycket tid 
istället för att ha tio enskilda samtal…” (2)

Att ha goda resurser i form av personal 
var viktig förutsättning för att kunna be-
driva denna verksamhet. Möjligheterna 
att starta och upprätthålla en undervis-
ning i grupp underlättades om det fanns 
tillräckligt med personal på vårdcentra-
len. Då kunde distriktssköterskorna som 
skulle planera och genomföra undervis-
ningen i grupp ägna sig åt det och känna 
att de hann med det.

“Vi ser nog att vi har nu möjlighet att 
starta igen med gruppundervisning, då vi 
har blivit flera i personalen. Tidigare har det 
fattats folk... men nu är vi i kapp, så nu 
planerar vi för en grupp efter sommaren. ” 
(10)

En annan förutsättning för att kunna 
bedriva gruppundervisning var att ha 
tillgång till en bra lokal, som var avsedd 
för gruppträffar. Distriktsköterskorna 
som arbetade på en liten vårdcentral 
hade inte tillgång till bra lokal i samma 
utsträckning som de som arbetade på 
större vårdcentraler.

Betydelsen av att möta  
patientens behov

Distriktsköterskorna menade att infor-
mation till patienter inför deltagande av 
gruppundervisning skulle vara mer tydlig 
så att inget missförstånd skedde. Under-
visningen skulle anpassas efter patienter-
nas förutsättningar för bästa möjliga re-
sultat.

Tydlig information till patienter

I inbjudan till gruppundervisning fram-
gick inte alltid hur många träffar det 
handlade om, vad som skulle tas upp vid 
varje träff och information om kostna-
den. Detta gjorde att många patienter 
inte tackade ja till inbjudan eller att vissa 
patienter hoppade av gruppundervis-
ningen bara efter första tillfället. Det var 
viktigt att inbjudan som skickades till 
patienterna, innehöll tillräckligt med in-
formation och att den var lätt att förstå.

“... det står lite information på kallelsen, 
men patienterna kanske har inte uppfattat 
riktigt och kanske tror inte att det blir mer 
än en träff eller så...” (3)

Det fanns önskan hos distriktssköter-
skorna om att kunna nå flera patienter 
som kunde delta i gruppundervisningen. 
Ju flera patienter som fick reda på att 
gruppundervisning var på gång, desto 
större var chansen för ökat antal delta-
gare i gruppträffarna. Det fanns flera olika 
tankar om hur detta skulle kunna ske.

“... sen är det alltid svårt, ett hinder är att 
inte kunna nå alla. Det vill säga att infor-
mationen inte når flera patienter att det 
finns gruppundervisning… Om man ska 
skicka inbjudan till en grupp patienter eller 
om man ska annonsera i tidningen tex ...” 
(10)

Anpassad undervisning  
efter patientens förutsättningar

Flera patienter skulle kunna komma om 
tiden och antal träffar anpassades efter 
deras önskemål. När gruppundervis-
ningen skedde på dagtid och när denna 
innefattade för många antal gruppträffar, 
då tycktes antalet patienter som deltog i 
gruppundervisning sjunka. Detta ansågs 
vara hämmande faktor, då förutsättning-
en för distriktssköterskorna att kunna få 
ihop en grupp patienter försvagades.

“…Att vi anpassar oss till dem och inte 
tvärtom...så skulle man kunna få mera 
patienter till gruppundervisningen…att 
det blev för många träffar så kom inte alla 
heller...det rann ut i sanden...” (2)

För att få patienter att fortsatta med 
gruppundervisning och fånga deras in-
tresse påpekades vikten av att lägga upp 
undervisningen på lämplig nivå så att 
patienterna kunde ta till sig informatio-
nen. Det poängterades att det var viktigt 
att patienterna förstod vad de lärde sig 
under gruppträffarna. Detta underlätta-
des om distriktssköterskan utgick från 
patienternas konkreta och verklighets-
baserade exempel så att de lättare kun-
de förstå sammanhanget och betydelsen 
i undervisningen.

“…man måste hitta konkreta exempel 
från deras verklighet när man föreläser, så 
det blir intressant för patienterna, annars 
fortsätter dom inte…. man måste lägga 
undervisningen på rätt nivå också…så 
dom förstår” (1)

Distriktssköterskorna visade sig, hade 
stött på nytt hinder i samband med pa-
tientundervisningen och det var att 
landstingsledningen hade höjt patientav-
gifterna. Att behöva betala full avgift vid 
varje grupptillfälle upplevdes som häm-
mande faktor i detta arbete, då vissa pa-
tienter helt enkelt inte hade råd med det.

Diskussion 
Metoddiskussion

Vid kvalitetsgranskning av kvalitativa 
forskningsstudier brukar begreppet tro-
värdighet, tillförlitlighet, överförbarhet 
och giltighet användas enligt Polit & Beck 
(2016). Trovärdighet kan bedömas på 
olika sätt. Ett sätt kan vara att påvisa ”den 
röda tråden” igenom hela arbetet, att de 
olika delar i studien (från bakgrund till 
studiens resultat) svarar mot syftet 
(Granskär & Höglund-Nielsen, 2012; 
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Polit & Beck, 2016). Under alla steg i 
forskningsprocessen håller sig författarna 
nära syftet för att inte komma ifrån kärn-
kunskapen som förmedlas i detta arbete. 
Resultaten i studien presenteras och 
redovisas så tydligt som möjligt genom 
kategorier och subkategorier som mot-
svarar studiens syfte. Varje subkategori 
presenterar bara en aspekt som ytterli-
gare stärker studiens trovärdighet enligt 
Graneheim och Lundman (2004).

I studien användes strategiskt urval för 
att hitta lämpliga deltagare som hade 
kännedom om studiens forskningsom-
råde och på så sätt kunde mera utförligt 
berätta om sina funderingar kring det 
som studerades. Samtidigt skapades un-
derlag i studien som kunde svara på 
studiens syfte med hjälp av denna urvals-
metod (Polit & Beck, 2016). En av di-
striktsköterskorna hade ingen erfaren-
het ut av gruppundervisning men hade 
ändå kunskap inom området vilket styr-
ker giltigheten i studien.

Deltagarnas ålder och längd på arbets-
livserfarenhet skilde sig åt och de tjänst-
gjorde både inom privata och landstings-
drivna vårdcentraler. All denna variation 
hos deltagarna ses som fördel i studien 
och ökar studiens trovärdighet (Polit & 
Beck, 2016). Att alla deltagare i studien 
var kvinnor ger begränsad variation på 
fenomenet som studerades och kan ses 
som svaghet i studien. Samtidigt är denna 
könsfördelning ett faktum inom yrket 
som distriktssköterska. Annan svaghet i 
studien kan vara att författarna inte hade 
någon stor erfarenhet av att intervjua 
personer och genomföra kvalitativa stu-
dier. Samtidigt genomfördes hela forsk-
ningsprocessen i nära samarbete och 
rådgivning med handledare, som hade 
gedigen erfarenhet av denna typ av stu-
dier. Därför anses att detta inte borde 
påverka studiens resultat på ett negativt 
sätt. Ett moment som berör studiens 
tillförlitlighet är hur datainsamling och 
dataanalys redovisas, då noggrann be-
skrivning av hela analysarbetet fodras för 
att kunna stärka studiens tillförlighet 
(Polit & Beck, 2016). Datainsamlingen i 
studien genomfördes med hjälp av semi-
strukturerade intervjuer med öppna 
frågor som betraktades som lämplig da-
tainsamlingsmetod. På detta sättet kunde 
en utförlig information inhämtas och 
syftet med studien uppnås, vilket stärker 
studiens trovärdighet och tillförlitlighet. 
Genom att ställa öppna frågor och an-
passa frågorna efter vad som kom upp 
under intervjuns gång och även ställa 

följdfrågor, fick deltagarna möjlighet att 
fritt berätta om sina tankar om aspekter 
i arbetet med gruppundervisning inom 
diabetesvården. Att tänka på och redo-
visa för sin förförståelse omkring det fe-
nomen som forskaren studerar ökar 
studiens tillförlitlighet, eftersom forska-
rens förförståelse om det som studeras 
kan påverka hela forskningsprocessen 
(Polit & Beck, 2016). Detta har tagits 
hänsyn till i studien genom att synliggöra 
författarnas förförståelse. Även under 
hela analysprocessen när resultatet tol-
kades och värderades, fördes diskussion 
mellan författarna om detta för att han-
tera förförståelsen på rätt sätt och und-
vika att resultaten färgades av det. I stu-
dien sågs förförståelse hos författarna 
även som resurs. Då det fanns befintlig 
kunskap hos författarna kopplad till de-
ras profession, ökar möjligheten till att ny 
kunskapssnivå eller djupare förståelse 
uppnås (Lundman & Granheim, 2012).
Transkribering av intervjuerna i studien 
gjordes var för sig av båda författare, 
men resten av analysprocessen gjordes 
gemensamt. På detta sättet minskade 
risken att material som svarade mot 
syftet kunde förloras. Analysprocessen 
gjordes enligt Graneheim och Lundman 
(2004). Alla steg i analysprocessen be-
skrivs utförligt som styrker studiens gil-
tighet och tillförlighet (Polit & Beck, 
2016). Valet av underkategorier och ka-
tegorier diskuterades med handledare 
och även hur de framkomna resultaten 
motsvarade studiens syfte. Tolkningen av 
resultaten kan anses som giltiga, då de 
styrks av antal citat som har använts lö-
pande under resultattexten samt att 
författarna har tolkat och sammanställt 
resultaten gemensamt. Analysen gjordes 
med hjälp av manifest analysmetod som 
innebar att resultaten tolkades ytligt och 
inte på ett djupare nivå. Om latent ana-
lysmetod hade använts kanske skulle 
mer nyanserad kunskap uppnåtts. I stu-
diens resultat har citat från deltagare 4, 5, 
11 och 12 uteslutits på grund av att 
samma information framkom som från 
övriga deltagare i studien. Överförbarhet 
står för möjligheten för att studiens re-
sultat kan överföras och bli representa-
tiva för en bredare grupp än bara delta-
garna i studien (Polit & Beck, 2016). Enligt 
Graneheim och Lundman (2004) är det 
läsaren som bedömer huruvida studiens 
resultat är överförbart till andra sam-
manhang och andra grupper. Om det 
finns tydlig beskrivning av alla moment 
och delar i studien, kan överförbarheten 
förbättras (Graneheim & Lundman, 
2004). Resultatet i denna studie kan vara 

överförbart till andra grupp patienter, 
där gruppundervisning har viktig roll i 
deras vård.

Resultatdiskussion

Studiens huvudresultat visade att di-
striktssköterskornas kompetens och 
engagemang, organisationens förutsätt-
ningar och att få möta patienternas be-
hov var tre viktiga aspekter i arbetet med 
gruppundervisning. Distriktssköterskor-
na uttryckte att de hade den medicinska 
kunskapen för att hålla i gruppundervis-
ning för denna patientgrupp, men sak-
nade pedagogisk utbildning. Pedagogisk 
kompetens underlättade för distriktskö-
terskan att lära ut och förmedla sin 
kunskap så att patienten förstod denna. 
Detta ansågs vara förutsättning för pa-
tientundervisning. Trots detta var det 
endast en distriktssköterska som hade 
pedagogisk kompetens av alla tretton 
deltagare i studien. I Berg, Persson, Karls-
son & Friberg, (2014) framkommer att 
mycket liten andel distriktssköterskor 
har pedagogisk kompetens, förvärvad på 
universitetsnivå. Studien av Husdal et al, 
(2018) visar att endast två av fem patien-
ter med diabetes har tillgång till distrikts-
sköterska som har pedagogisk kompe-
tens. Det faktum att de flesta av distrikts-
sköterskor saknar pedagogisk kompe-
tens anses påverka möjligheterna att 
starta alternativt bedriva gruppundervis-
ning för denna patientgrupp. Pedagogisk 
kompetens är viktig aspekt som påverkar 
distriktssköterskornas färdigheter och 
deras motivation till att undervisa i 
grupp. Distriktsköterskornas pedagogis-
ka kompetens hjälper dem att vinna pa-
tienternas tillit och förtroende. Detta i 
sin tur underlättar för patienterna att ta 
till sig information och olika råd vid un-
dervisningen och på så sätt minskas ris-
ken för komplikationer (Alazri, Hey-
wood, Neal & Leese, 2007; Eriksson & 
Nilsson, 2008). Enligt Orem (2001) 
handlar det pedagogiska omvårdnads 
systemet om möjlighet för patienten att 
på egen hand tillfredsställa sin omvård-
nad men behöver kunskap och handled-
ning i det. Vad som är orsaken till att 
många distriktssköterskor saknar peda-
gogisk kompetens, trots att denna anses 
ha stark roll i patientundervisningen kan 
diskuteras. Möjliga orsaker kan vara 
ökade personalkostnader för arbetsgi-
vare eller brist på engagemang från led-
ningen och personalen. Vidarebildning 
inom diabetesvård och att hålla sig 
uppdaterad var viktig faktor för distrikts-
sköterskorna för att kunna bedriva och 
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lyckas med patientundervisning. Patien-
terna var uppdaterade och pålästa och 
detta innebar att även distriktssköter-
skor behövde vara uppdaterad inom 
diabetes.  Vikten av regelbunden fortbild-
ning för distriktssköterskor som kan 
uppmuntra och stärka deras professio-
nella färdigheter framträder som viktig 
framgångsfaktor i deras arbete med pa-
tientundervisning även i andra studier 
(Huber, Huber & Shaha, 2011). Fortbild-
ning är stark faktor som påverkar di-
striktssköterskornas möjligheter att 
lyckas med undervisning i grupp. De 
flesta patienter idag kräver att föreläsa-
ren är påläst och kommer med nya fakta 
som patienterna inte kan uppnå via egna 
sökningar. I studien av Ebrahim, De Villi-
ers, & Ahmed, (2014) framkommer att 
faktorer som att uppnå bättre hälsa, 
undvika ytterligare behandlingar och fö-
rebygga komplikationer av sin diabetes 
ökar motivationen hos individen att ge-
nomföra egenvård. Distriktsköterskorna 
kan då lättare uppmuntra patienterna till 
egenvårdsåtgärder genom att förklara 
dessa faktorer och med hjälp av patien-
terna själva sätta upp rimliga mål. Enligt 
Orem (2001) kan varje individ med hjälp 
av sin förmåga fatta beslut och utföra 
åtgärder då det gäller egenvårdsbehov 
för att förbättra sin hälsa. Distriktssköter-
skorna tyckte att det var viktigt att an-
passa innehållet i utbildningen efter del-
tagarnas behov och intresse samt lägga 
informationen på lämplig nivå för att 
deltagarna skulle kunna förstå och ta till 
sig denna. Detta är viktig aspekt som 
påverkar förutsättningarna för gruppun-
dervisning. Om informationen som ges 
under gruppträffarna inte fångar det som 
patienterna är intresserade av tappar de 
intresset för dessa gruppträffar. Fram-
gångsrika grupputbildningar är dessa där 
patienterna lyfter fram de ämnen som 
de vill diskutera i gruppen och där pa-
tienterna påverkar innehållet i utbild-
ningen (Odgers - Jewell, Isenring, Thomas 
& Reidlinger (2017 a). Studier visar att 
svårigheter i patientutbildningar inom 
diabetesvård handlar om att patienterna 
inte är motiverade och att undervisning-
arna inte är anpassade till patienternas 
utbildningsnivå. (Jallinoja et al, 2007; Raa-
jimakers et al., 2013; Wu Vivienne, Tung, 
Liang, Lee & Yu, 2014). Vad kan vara orsak 
till sådana svårigheter och vad kan göras 
för att undkomma dessa hinder? Kan 
detta bero på att de flesta distriktsköter-
skor inte har någon pedagogisk kompe-
tens som skulle kunna hjälpa dem att 
vinna patienterna tillit och motivation? 
Orem, (2001) menar att distriktsköter-

skornas huvudansvar är att förstärka in-
dividens förmåga att kunna ta hand om 
sig själv. Anpassning av tiden för grupp-
träffarna efter deltagarnas önskemål och 
förutsättningar uppfattades spela roll för 
huruvida distriktssköterskorna fick till-
räcklig antal deltagare för att starta grup-
pundervisning. Detta faktum, att di-
striktssköterskorna hade svårt att an-
passa sig för arbete på kvällstid påver-
kade möjligheterna för genomförande 
av grupputbildning. Detta är kanske 
också ledningsfråga, där det behövs mer 
engagemang för att kunna locka perso-
nal att jobba kvällstid genom att belöna 
dem lite extra och visa mer uppskattning. 
Patientavgiften för grupputbildningen var 
en faktor som påverkade förutsättning-
arna för gruppundervisning. Vissa patien-
ter valde att avstå från gruppundervis-
ning på grund av kostnaden de fick be-
tala för varje gruppträff. Gruppundervis-
ning innefattar oftast flera träffar för 
deltagarna i gruppen. Detta i sin tur på-
verkar personalens möjligheter till att få 
tillräckligt med deltagare för att starta 
undervisning i grupp. Åtgärder kan då 
vidtas från landstingsnivå med exempel-
vis rabatterade patientavgifter för att 
kunna locka ännu fler deltagare. Genom 
att erbjuda god omvårdnad stärks pa-
tientens egenvårdskapacitet och själv-
ständighet, vilket leder till bättre hälsa för 
patienten (Orem, 2001). Landstinget bör 
ta hänsyn till det och erbjuda en vård 
som patienter har råd med och som 
bygger upp deras egenvårdsförmåga. 
Samarbete kollegor i mellan var viktig 
aspekt som påverkade gruppundervis-
ningen. God samverkan med andra yr-
kesgrupper och med varandra är bety-
delsefull för att kunna uppleva tillfred-
ställelse i det hälsofrämjande arbetet 
(Huber, et al. 2011). Den metabola kon-
trollen och egenvårdsförmågan förstärks 
hos patienter som har tillgång till grup-
pundervisning samt diabetesteam (Hus-
dal et al. 2018). Patienten kan då lättare 
uppnå egenvårsbalans som är målet med 
Orems (2001) omvårdnadsteori. Det 
framkom att intresset från ledningens 
sida var inte alltid stort för att kunna 
starta grupputbildning för denna pa-
tientgrupp. Det saknades tydliga riktlinjer 
och det fanns inte tillräckligt med resur-
ser. Detta framkommer även i andra 
studier där sjuksköterskorna yttrar sig 
om avsaknad av tid, tillgänglighet, finan-
siering och för lite praktiska träningstill-
fällen för personalen (Balcou-Debussche 
& Debussche, 2008; Eriksson & Nilsson, 
2008; Jallinoja et al., 2007; Jansink et al, 
2010).

Enligt Orem (2001) påverkar miljön in-
dividens lärande av egenvård. Om det 
saknas tillräckligt tid för patienten och 
det inte finns bra lokaler att befinna sig i 
påverkas patienten negativt av detta och 
kan känna sig missnöjd. Distriktsköter-
skans relation till patienten blir lidande 
och risken finns att patienten kan förlora 
motivationen att fortsätta. Ledningen 
bör ta större ansvar och i samråd med 
distriktsköterskorna sätta upp tydliga 
riktlinjer, avsätta mer tid och se till att det 
finns bra lokaler och tillräckligt med per-
sonal i arbetet med gruppundervisning.

Slutsatser

Den gemensamma uppfattningen bland 
samtliga distriktssköterskor är att både 
pedagogisk utbildnings och löpande 
fortbildning inom området är nödvändig 
för att bedriva gruppundervisningen för 
denna patientgrupp. Likaså är det viktigt 
med stöd från ledningen i form av att 
tillsätta tid och personal. Arbetet med 
gruppundervisning bör anpassas efter 
patienternas förutsättningar och behov. 
Detta innebär att distriktsköterskor bör 
vara mer flexibla i sina arbetstider för att 
öka möjligheten till start av gruppunder-
visning. Ytterligare forskning är nödvän-
dig för att utveckla metoder som skulle 
kunna hjälpa distriktssköterskor i pri-
märvården i deras arbete med gruppun-
dervisning av patienter med diabetes typ 
2. En sådan metod skulle kunna vara att 
implementera ”KBT”-terapi som skulle 
kunna utföras av distriktssköterskor. 
Denna metod skulle vara till nytta både 
för distriktsköterskorna och för patien-
terna med diabetes.

Implikationer

Följande områden är viktiga att ta hänsyn 
till och arbeta vidare med inom grupp-
undervisning för patienter med diabetes 
typ 2. Att fler vårdcentraler erbjuder 
gruppundervisning för denna grupp pa-
tienter och tillsätter resurser för detta 
arbete. Att pedagogisk utbildning er-
bjuds i större utsträckning till distrikts-
sköterskor som arbetar med gruppun-
dervisning. Att hänsyn tas till patienter-
nas förutsättningar och behov vid plane-
ring av gruppundervisning i syfte med att 
förbättra ytterligare vården kring patien-
ter med diabetes.

För Referenser och Bilagor vän-
ligen kontakta författararna!

D-UPPSATS
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Bakgrund 

 Ca 4% av Sveriges befolkning har mani-
fest typ 2 diabetes och många fler är 
drabbade utan att själva veta om det. 
Sjukdomen beror på insulinresistens och 
har starkt koppling till övervikt, fetma och 
fysisk inaktivitet varför kostomläggning 
och regelbunden motion leder till norma-
liserande av glukosnivåerna (Diabetesför-
bundet). 
För att en patient ska kunna genomföra 
livsstiländringar och bibehålla nya livsstilen 
över tid behövs patientutbildning. Patient-
utbildningen kan ges individuellt och i 
grupp. Gruppbaserad utbildning för per-
soner med typ 2 diabetes ger betydande 
sänkning av HbA1c efter 1-2 år och är 
mer kostnadseffektiv arbetsmetod i jäm-
förelse med individuella möten (SBU). 
Gruppbaserad utbildning i form av diabe-
tesskola har bedrivits på vårdcentralen 
Tåbelund i flera omgångar, exempel på 
gruppbaserat utbildning se bilaga 1. Plane-
rat antal deltagande var 8-10 personer/
utbildningsomgång. Samtliga nyupptäckta 
diabetiker erbjöds diabetesskola. Patien-
terna sattes upp på väntelista och när 
rimligt antal patienter fanns skickades in-
bjudan. Gensvaret var hög under första 2 
tillfällen för att sedan avta ju längre utbild-
ningen pågick. Det var tidskrävande för 
diabetessköterskan att planera, kalla och 
genomföra utbildningen, särskilt vid lång-
varig underbemanning på diabetesmot-
tagningen.  

Detta arbetssätt ansågs ineffektivt varför 
våren 2018 genomfördes ett annorlunda 
upplägg av diabetesskolan vg se bilaga 2. 
En månad innan starten sattes informa-
tionsblad upp i alla väntrum på vårdcen-
tralen samt hängdes upp på dörren hos 
diabetessköterskan. Samtliga patienter 
som var på besök på diabetesmottag-
ningen informerades muntligt om plane-
rade grupputbildning. Drop-in tillämpa-
des. Alla patienter med typ 2 diabetes var 
välkomna oavsett duration, ålder etc. 
Under 12 veckor erbjöds gemensam 
promenad i ca 30 min, därefter 90 min 
föreläsning om diabetes och livsstiländ-
ringar. Gruppen var självstyrande med val 
av ämne och alla var inbjudna att prata 
fritt. Ett ämne kunde diskuteras vid flera 
tillfällen om gruppen ansåg det relevant. 
Materialet delades ut efter förfrågan. Dietis-
ten och sjukgymnasten hade föreläsningar 
vid 2 tillfällen under kursen.  Utvärderingen 
fylldes i efter avslutad kurs, bilaga 3. 
Vid samtliga tillfällen var antal deltagande 
8-10. Samtliga deltagare uttryckte glädje 
att komma till möten, röra på sig och alltid 
lära sig något nytt utifrån egna förmågor. 
Det var lätt att gå tillbaka till det som sa-
des förra gången och knyta det till något 
nytt. Det var skönt att höra att andra var 
i samma situation och att det inte var lätt. 
Under sommaren/hösten 2018 var samt-
liga deltagare på individuell uppföljning. 
80% av patienterna sänkte sina HbA1c. 
20% fortsatte med daglig motion på egen 
hand. En patient fick hjärtinfarkt och 2 av 
deltagarna blev sjuka under samma peri-

od. Samtliga uttryckte behov av guidad 
motion för att kunna hålla sig i trim. Med-
vetenheten om sin sjukdom ökade men 
mer information med flera upprepningar 
efterfrågades. 
Efter avslutat projekt väcktes flera frågor 
och idéer för att utveckla ett nytt sätt att 
arbeta med diabetesgrupper. Ett sätt som 
är mer roligt för alla parter, mer effektivt 
för arbetsgivaren och kostnadsbesparan-
de för samhället. Ett nytt sätt som även 
omfattar patienter med psykisk sjukdom 
och diabetes, en grupp som kräver tät 
uppföljning över tid och som ofta glöms 
bort i dagens sjukvård. 
Antal patienter med typ 2 diabetes och 
psykisk ohälsa/psykisk sjukdom ökar. Dess 
behandling är ofta triggerfaktor för diabe-
tes. Samtidigt söker inte dessa personer 
vård i samma utsträckning eller erbjuds 
inte adekvat vård varför omhänderta-
gande av en person med diabetes och 
psykisk sjukdom blir sämre. Enligt Social-
styrelsen är dessa personer är i behov av 
kontinuitet i uppföljning för att uppnå 
följsamhet och förbättra prognos över tid 
(sos.se). Bättre samverkan mellan den 
psykiatriska och somatiska vården för de 
här patienterna behövs, till exempel ge-
nom ett gemensamt möte kring en pa-
tient (janusinfo.se). 
Vårdcentralen Tåbelund är inget undan-
tag. Antal personer med diabetes typ 2 
och psykisk sjukdom ökar medan samar-
betet kring patienten behöver förbättras. 
Kontakt med PRE-sjuksköterska togs 

Ett projekt om att identifiera nytt sätt att arbeta med dia-
betesgrupper med mål att främja fysisk aktivitet och lärande 
hos personer med typ 2 diabetes.

Varför sitta stilla när du kan 
motionera
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kring gemensamma patienter och en idé 
om att gemensamt starta nuvarande 
upplägg av diabetesskola föddes. 

Syfte

1. Att identifiera nytt sätt att arbeta med 
diabetesgrupper med mål att främja fysisk 
aktivitet och underlätta lärande hos per-
soner med typ 2 diabetes med- eller utan 
psykisk sjukdom 
2. Att utveckla nytt sätt att samverka kring 
en patient med diabetes och psykisk sjuk-
dom. 

Metod

Våren 2019 startades diabetesskola till-
sammans med psykiatrisjuksköterska från 
PRE (psykiatriska rehabiliteringsenheten) 
i Eslöv. Patienter med typ 2 diabetes och 
med diabetes och psykisk sjukdom er-
bjöds att delta. Måndagar erbjöds prome-
nad 30 min och därefter 90 minuters 
gruppsamtal inomhus. Torsdagar erbjuds 
diabetesskola förlagd ute och är inspire-
rad av Ur-och skur verksamhet från Fri-
luftsfrämjandet. Lokaler på PRE i Eslöv 
nyttjades för verksamhet inomhus. Vid 
båda tillfällen tillämpades drop-in och alla 
var välkomna att komma på vilket tillfälle 
som passade. En del av undervisning be-
drevs i mataffären och skoaffären i Eslöv. 
Diabetesskola leddes av en diabetesskö-
terska och en psykiatrisköterska. Alla del-
tagare registrerades i journalen (bilaga 4). 

Resultat

Deltagarsiffrorna var höga, i snitt 7 perso-
ner/tillfälle. Besöken upplevdes som roliga, 
det var lätt att lära sig nytt, kunna knyta 
teori till verkliga livet. Det var skönt att 
höra att andra var i samma situation och 
att det inte var lätt att leva enligt regelbo-
ken. Kombination av 30 minuters prome-
nad med föreläsning inomhus föredrogs. 
Utbildning förlagd ute var också bra. Det 
var en upplevelse att kunna komma ut i 
skogen. Båda tillfällen kompletterade var-
andra. Det var fördelaktigt med att kunna 
välja vilket tillfälle man ville delta i. Kursen 
skapade gemenskap, gav ökad kunskap 
om diabetes, sockerinnehållet i olika livs-
medel och hur olika livsmedel påverkar 
blodsockret. Kursen ökade medvetenhe-
ten om motion (hur denna påverkar 
sockret) och samband mellan motion, 
kost och blodsocker. Deltagarna såg fram 
emot träffarna och möjlighet att träffa 
andra i samma situation, lätt att få tips och 
diskutera.  Besök i olika affärer var mycket 
informativ. Det var intressant med 2 le-
dare med olika kompetenser. Utbildning-
en gav bra grund för fortsatt lärande. Inga 

negativa synpunkter förutom att prome-
nad ibland var för lång uppgavs. Samtliga 
uttryckte behov av guidad motion för att 
kunna hålla sig i trim. Medvetenheten om 
egen sjukdom ökade och mer informa-
tion med flera upprepningar efterfråga-
des. Samtliga deltagare var mycket nöjda 
med kursupplägget och fick ökad motiva-
tion till motion. Betyg: 4.8 poäng i betyg 
för kursupplägg av möjliga 5 samt 5 av 5 
möjliga för egen motivation till fortsatt 
motion efter avslutad kurs. Efter avslutad 
diabetesskola och fram till sommaren 
2019 var 60% av deltagarna på uppfölj-
ning på diabetesmottagningen.  80% av 
deltagarna sänkte sina HbA1c. medan 
20% fortsatte med daglig motion på egen 
hand. 
Av ledarna upplevs det nya arbetssättet 
vara lättare och mer effektivt att arbeta 
med. Dels är arbetssättet hälsofrämjande 
dels ökas arbetsprestation och arbets-
glädje. Samtidigt är det ett utmärkt sätt att 
samarbeta kring en patient. 

Metoddiskussion

Ursprungligen skulle projektet bedrivits av 
diabetessköterskan. När möjlighet till sam-
arbete med Psykiatriska rehabiliteringsen-
heten dök upp ändrades planen lite grann. 
Ledarnas olika kompetenser visade sig 
vara kompletterande för att kunna ge en 
bred handledning för patienter. 

Resultatdiskussion 

Antal deltagare/tillfälle och totalt sätt var 
högre än förväntat. Förklaringen kan vara 
att det var drop in metod, inga måsten, 
möjlighet att delta olika dagar samt varia-
tion i upplägget. 30 min promenad med 
90 minuters diskussion inomhus före-
drogs. Det är dock oklart om det är ålder 
i sig hos deltagarna eller ovana att vistas 
ute i ur och skur som gjorde att en viss 
form föredrogs. Allt tyder på att fysisk 
aktivitet och vistelse utomhus ökade in-
lärningen. Ingen av deltagarna hade syn-
punkter att psykisk ohälsa/sjukdom på-
verkade gruppen negativt.  Snarare var 
det tillgång till lärandet i gruppen. Ledar-
nas kompetens ökade och behov av 
samarbete uppmärksammades ännu mer. 
Slutsats: Det nya upplägget av diabetes-
skolan är mer intressant än tidigare ar-
betssätt med diabetesgrupper. Denna 
ökar välbefinnandet hos samtliga delta-
gare, ökar motivation till motion, främjar 
lärande och leder till lägre HbA1c och 
viktnedgång hos patienter med diabetes 
typ 2.  Ledarnas olika kompetenser höjer 
kvalité på undervisningen samt underlät-
tar samverkan mellan olika professioner. 

Under hösten 2019 startas ny grupp på 
PRE som leds av psykiatrisköterska och 
omfattar deltagare med psykisk ohälsa. 
Arbetssättet med motion i kombination 
med föreläsning inomhus kommer att 
tillämpas. Fortsättningsvis kommer även 
besök i butiker och eventuell hjälp av an-
dra professioner som dietist, sjukgymnast 
och fotspecialist att användas.
Detta projekt ligger till grund för framtida 
studie som planeras starta under 2020.

BILAGA 1 

Diabetesskola 

För dig med nyupptäckt diabe-
tes som vill fördjupa dina kun-
skaper om sjukdomen och 
egenvård.  Du kommer att un-
der 5 gruppträffar lära dig mer 
om:

• Diabetes – diabetessköterska 
föreläser

• Kost – dietist föreläser

• Motion- sjukgymnast föreläser

• Fotvård – fotvårdsterapeut 
föreläser

• Hur du aktivt kan förebygga 
komplikationer – Diabetesför-
bundet 

Föreläsningarna bygger på var-
andra och förutsätter aktiv 
närvaro vid samtliga tillfällen. 
Vi träffas på vårdcentralen 
torsdagar mellan kl 14-16 un-
der januari och februari 2016 
med start 21 januari. 

Är du intresserad så fyll i anmä-
lan och lämna in den i receptio-
nen på Vårdcentralen Tåbe-
lund eller lämna meddelande 
på min telefonsvarare.  

På återseende

Vesna Lukic Diabetessköterska 
Tel: 0413-35 11 95

Jag är intresserad av att delta i 
diabetesskola

Namn: 

Personnummer

Telefon:
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BILAGA 2

Till dig som har diabetes typ 2 

Välkommen till inspirerande 
föreläsningar och motionspass 
på vårdcentralen Tåbelund.

Nu startar vi en serie med före-
läsningar och motionspass på 
vårdcentralen Tåbelund. 

Föresläsningar och motion vän-
der sig till dig med diabetes typ 
2 som vill/önskar komma igång 
med motion och lära dig mer 
om sjukdomen, behandling och 
dess följder. Varje tillfälle om-
fattar en kort motionspass (ca 
30 minuter) och därefter en 
kort föreläsning av olika förelä-
sare (diabetessköterska, läkare, 
dietist, sjukgymnast, astmaskö-
terska etc). 

Du behöver inte anmälla dig till 
dessa träffar utan kommer de 
tillfällen du kan. Besöken är 
gratis för dig men kommer att 
dokumenteras i din journal. Jag 
kommer även att följa upp ditt 
långtissocker, blodtryck, vikt 
och midja. Därför kommer du 
att bli tillfrågad av personnum-
mer vid varje tillfälle du deltar. 

Träffarna sker på vårdcentra-
len Tåbelund tisdagar kl 14-16 
med start 6/2. 

Du ska komma i bekväma klä-
der och skor och glatt humör. 

Väl mött! 

Vesna Lukic

Diabetessköterska 

Vårdcentralen Tåbelund 

BILAGA 3

Du som medverkade i diabe-
teskurs på vårdcentralen Tåbe-
lund våren 2018 

1. Vad tycker du var bra med 
nuvarande upplägg av diabetes-
utbildning?

2. Vad tycker du var mindre bra 
med nuvarande upplägg?

3. Har denna kurs påverkat ditt 
sätt att leva? På vilket sätt?

4. Förslag för ändring för nästa 
kurs? 

BILAGA 4 

Till dig som har diabetes typ 2 
och patient på vårdcentralen 
Tåbelund.

Du som har typ 2 diabetes, vill 
lära dig mer om sjukdomen, 
behandling och dess följder el-
ler bara önskar komma igång 
med motion erbjuder vårdcen-
tralen Tåbelund diabetesskola i 
sambarbete med pre i Eslöv.

Vi träffas utanför vårdcentra-
len måndagar och torsdagar kl 
14 med start 18/2-2019. Under 
12 veckor har du möjlighet att 
fördjupa dina kunskaper om 
sjukdomen och njuta av trevligt 
sällskap. 

Måndagarna startar vi med en 
promenad (30 min) och däref-
ter samlas vi på vårdcentralen 
tåbelund eller pre i eslöv (i mån 
av plats) för diskussion. Vi kom-
mer att besöka olika affärer, 
lära oss laga bra mat (självkost-
nadspris) diskutera känslor och 
tankar, få tips på olika sätt att 
hantera sjukdomen osv.

Torsdagarna är vi ute i 2 tim-
mar oavsett väder. det blir oli-
ka ställen var gång detta kom-
mer vi överens i samband med 
starten.

Du behöver inte anmälla dig till 
dessa träfar utan kommer de 
tillfällen du kan. Besöken är 
gratis för dig men kommer att 

dokumenteras i din journal. Jag 
kommer även att följa upp ditt 
långtissocker, blodtryck, vikt 
och midja. därför kommer du 
att bli tillfrågad av personnum-
mer vid varje tillfälle du deltar.

Hundar är välkomna under 
promenader men det är kop-
peltvång.

Glöm inte kläder efter väder, 
egen matsäck torsdagar och 
sist men inte minst  glatt hu-
mör

Vesna Lukic 
Diabetessköterska        
VårdcentralenTåbelund                                                                 

Eva Linde  
Pre Eslöv 
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Vesna Lukic 
Diabetessköterska       

Vårdcentralen Tåbelund             
Eslöv  

    
Eva Linde 

Psykiatrisköterska 
Psykiatriksa rehabiliteringsenhet  

PRE Eslöv  



Känner du till att 7 av 10 diabetiker har besvär med torr hud, förhårdnader, 
liktornar och hälsprickor på fötterna och att 3 av 4* inte är nöjda med sin 
nuvarande behandling?

Footmender All in One Diabetic behandlar och läker torr hud, förhårdnader, 
liktornar och hälsprickor på fötterna.

664 diabetiker har i två olika användarundersökningar fått prova 
Footmender All in One Diabetic under en vecka, så här tyckte de;

En omtyckt produkt 
bland diabetikerna!

BESTÄLL PROVER KOSTNADSFRITT!
• Gå till www.footmender.se 

• Klicka på ”FOTVÅRDEN” 

• Skapa ett konto

• Vi godkänner sedan dig som kund och du 
kan därefter beställa prover GRATIS och 
FRAKTFRITT till dina diabetespatienter!

Tillsammans kan vi göra skillnad!

Auxilium Cura Innovatio AB, Birger Jarlsgatan 15, 111 45 Stockholm
info@auxiliumcurainnovatio.com

Smartson användarundersökning 430 diabetiker, november 2017 Novus användarundersökning 234 diabetiker, mars 2017

• 6 av 10 upplever en skillnad redan efter 
första behandlingen

• 8 av 10 upplever bättre effekt jämfört 
med andra fotkrämer

• 9 av 10 skulle rekommendera produkten

• Effekt efter första behandlingen

• Bättre effekt än konkurrenterna  
(endast 9% tyckte deras befintliga 
produkt var bättre)

• 8 av 10 skulle rekommendera produkten

*Novus februari 2017
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- Trots ett växande antal undersökningar 
som tittat på förhållandet mellan familje-
bakgrund och sockerkontroll är de un-
derliggande mekanismerna inte så väl 
förstådda, skriver författarna till under-
sökningen som är publicerad i tidskriften 
Diabetes Care.

Teststickor, blodsockermätare 
och insulinspruta

I studien deltog drygt 4 000 barn, i stort 
samtliga danska barn med typ 1 diabetes. 
Uppföljningen varade mellan åren 2000 
och 2013. Barnen delades in i fyra grup-
per beroende på mammans utbildnings-
nivå före barnets födelse, från lägsta 
motsvarande gymnasium, till högsta, 
akademisk examen från universitet eller 
högskola.

Forskarna följde fortlöpande barnens 
HbA1c-värde (ett långtidsvärde för 
blodsockernivåerna, se faktaruta nedan) 
och hur många gånger per dag som 
blodsockret testades.

Stora skillnader

Liksom andra liknande studier fann dans-
karna att det var stora skillnader i blod-
sockerkontroll relaterat till mammans 
utbildningsnivå. Har detta då någon bety-
delse? Ja, så till exempel konstaterar Yonas 
Berhan, Umeå universitet, i sin avhandling 
från 2014 att: ”Resultaten i studien visar 
att låg socioekonomisk status hos föräld-
rar gav en generellt högre mortalitet 

(dödlighet) i den grupp som dog i vuxen 
ålder.” ”Trots att Sverige har en förhål-
landevis jämlik och tillgänglig vård så finns 
det en socioekonomiskt grundad skillnad 
i överlevnad hos patienter som insjuknat 
i typ 1-diabetes som barn.”

Yonas Berhan fann ett statistiskt sam-
band. Avhandlingens syfte var inte att 
försöka besvara varför det här samban-
det finns men han påpekar att: ”Detta 
bör studeras vidare för att öka möjlighe-
terna att förebygga dessa skillnader.”

Otillfredsställande  
sockerkontroll

Resultaten i den danska kartläggningen 
visar att de barn vars mammor hade den 
högsta utbildningen i genomsnitt hade 
ett HbA1c på 59,7 mmol/mol. I den 
grupp vars mammor hade den kortaste 
utbildningen var motsvarande värde 9,0 
mmol/mol högre, 68,7 mmol/mol.

Enligt Svensk förening för Diabetologi är 
gränsen för otillfredsställande socker-
kontroll 68 eller mer.

De danska forskarna konstaterar att 
nästan en fjärdedel av skillnaden i resul-
tat kan förklaras med att barn till de 
högutbildade kvinnorna oftare testade 
sitt blodsocker.

Även andra viktiga uppgifter ingick i kart-
läggningen. Antalet fall av syraförgiftning, 

orsakad av långvarigt höga blodsocker-
värden, var flest i den grupp vars mödrar 
hade den kortaste utbildningen. På 
samma sätt var det med farligt låga blod-
sockernivåer, under 3,5 mmol. Bland 
barn till de välutbildade kvinnorna var 
det också vanligare med insulinpump.

I Danmark, liksom i Sverige, är behand-
lingen av typ 1 diabetes hos barn i prin-
cip kostnadsfri, exempelvis testmaterial 
för blodsocker.

Publicerad den 9 september 2019

Text: Tord Ajanki

Mammans utbildningsnivå & 
barnets blodsockerkontroll
Varför har mammans utbildning så stor betydelse för bar-
nets sockerkontroll vid typ 1 diabetes? Trots att insulin och 
hjälpmedel i stor t sett är gratis och trots att också vården 
nästan är gratis. Nu visar en dansk kar tläggning att mam-
mans socioekonomiska status for tfarande är en avgörande 
faktor för hur väl barnens blodsocker är kontrollerat.

FAKTA HBA1C

Hba1c-provet bygger på att socker 
i blodet binder sig till de röda blod-
kropparna. Ju mer socker i blodet 
desto mer fastnar. Och eftersom 
en röd blodkropp lever ungefär 
sex till åtta veckor kan man genom 
att mäta hur mycket socker som 
fastnat på blodkropparna få ett 
mått på hur sockernivåerna varit 
under perioden.

DIABETESPORTALEN
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Aim: The aim of this pilot study was to determine whether glycemic control can be improved

in patients with type 2 diabetes by implementing a workshop model to improve the structure

of diabetes care at primary health care centers (PHCCs).

Methods: The intervention consisted of 4 workshops at 12 PHCCs with HbA1c >70 mmol/mol

(high HbA1c). Each PHCC could choose how many workshops they wished to attend and

was to be represented by the manager, a diabetes nurse, and a GP. Participants analyzed

the structure of diabetes care at their PHCC and developed an action plan to improve it.

The percentage of patients with high HbA1c at baseline, 12, and 24 months was collected.

Qualitative content analysis was also conducted.

Results: All PHCCs reduced the percentage of patients with high HbA1c 12 months after the

intervention, but not all maintained the reduction at 24 months. Participants experienced

structuring diabetes care as central to reducing the percentage of patients with high HbA1c.

Pillars of structured diabetes care included establishing routines, working in teams, and

having and implementing an action plan.

Conclusions: Working with the structure of diabetes care improved care structure and had a

positive impact on HbA1c. To sustain the positive impact, PHCCs had to set long-term goals

and regularly evaluate performance.
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1. Introduction

Diabetes care processes are frequently suboptimal, a prob-
lem that can lead to inequities in care access and delivery
[1,2]. Such inequities exist even in countries like Sweden that
mandate equity by law and have good resources, universal
primary healthcare, and good quality of care [3]. In Sweden,
the percentage of patients with high glycated hemoglobin
(HbA1c) > 70 mmol/mol (high HbA1c) at primary healthcare
centers (PHCCs) [4] is associated with high scores on a neigh-
borhood social deprivation index (Care Need Index or CNI) [5].
Care equity can only be achieved when access to and deliv-
ery of diabetes care are structured in a way that accounts for
individuals’ differing needs and circumstances [6].

A 2011 survey by the Swedish National Board of Health and
Welfare showed that diabetes care structure, processes, and
results were good but not optimal [7]. The survey found that
the percentage of people with high HbA1c had risen between
2007 and 2011 and that the quality of diabetes care and patient
outcomes varied by PHCC. In 2013, the Swedish Association
of Local Authorities and Regions published a report on factors
that might contribute to these variations [8,9]. The researchers
found seven factors that contributed to good results at high-
performing PHCCs. All were organizational: discussing the
PHCCs’ results from the National Diabetes Register (NDR), set-
ting treatment targets, using targeted initiatives with patients
who have poor metabolic control, frequently following up
patients with extremely high HbA1c, setting clear expecta-
tions and providing continuing education for staff, providing
ongoing follow-up and feedback from management to staff,
and taking long-term initiatives to improve diabetes care.
Additionally, a nationwide cross-sectional study of the orga-
nization of primary healthcare (PHC) for patients with type 2
diabetes (T2DM) found that several factors were crucial to the
quality of care and patient outcomes [10]. These included the
presence of a diabetes team, follow-up call-recall to minimize
the risk of losing track of patients with high HbA1c, and reg-
ular discussions of patients’ metabolic results extracted from
the NDR [10].

Ninety-eight percent of patients with diabetes are regis-
tered in the NDR. PHCCs update data in the register at least
once a year. Each PHCC has on-demand access to results about
HbA1c, blood pressure, and other parameters. PHCCs can thus
plan and implement interventions in accordance with infor-
mation they extract from the register [11].

In 2013, the Stockholm County Council (SCC) and Karolin-
ska Institutet started a project called 4-D to improve
healthcare for people with four common diagnoses, including
T2DM. The 4-D project aimed to create tools (e.g. models, inter-
ventions, and apps) that would facilitate the application of
research findings in clinical practice [12]. One of several results
of the 4-D Diabetes subproject was a standardized health-
care process for T2DM based on national and international
guidelines [1,7,8] and on analyses of interviews with PHC pro-
fessionals and patients [13]. Other results to date include an
app and several ongoing screening interventions [13]. One of
the aims of the 4-D Diabetes subproject was to establish a
framework for certifying diabetes clinics at PHCCs. Because of
this, several of the results of 4-D Diabetes subproject have been

called “DiaCert,” which stands for “diabetes certification.” An
example is the “DiaCert smartphone-app” [14].

The 4-D Diabetes subproject identified a gap in guideline-
based care at PHCCs. The researchers found that PHCCs
followed guidelines to varying degrees [13]. The care the PHCCs
provided was thus of differing quality, a finding consistent
with the findings of previous studies [7–10]. To help PHCCs
reduce the gap between the guidelines and everyday prac-
tice, the 4-D Diabetes working group developed the DiaCert
workshop model [13,15].

The aim of this pilot study was to determine whether
glycemic control can be improved in patients with type 2
diabetes by implementing a workshop model to improve the
structure of diabetes care at primary health care centers
(PHCCs).

2. Method

2.1. Study setting and selection

The study took place in Stockholm County, which had approx-
imately 180 PHCCs at the beginning of the study period. Using
the 2014 NDR report, we identified the 20 PHCCs with the
highest percentage (17.0%–27.4%) of patients with high HbA1c
that also had ≥100 patients in the NDR. The cut-off of 100
patients was chosen to facilitate comparison of the percentage
of patients with high HbA1c before and after the intervention.
A letter of information and an invitation to participate was
sent to all PHCC managers. Nine of the 23 accepted the invi-
tation. In addition, three PHCCs that were already in the 4-D
project were included in this study.

2.2. Intervention

The intervention pilot-tested the DiaCert model, which con-
sisted of 4 workshops. They were held at 3- to 4-week intervals,
and each was 2 h long. PHCCs could choose how many work-
shops they wished to attend. The diabetes team from the
Academic Primary Health Care Centre (APC), SCC, led and
facilitated the workshops. The team included four nurses, two
physicians, a podiatrist, and a dietitian. A diabetes nurse and a
physician from the APC often participated in the workshops,
and the PHCC was to be represented by the manager of the
center, a diabetes nurse, and a GP with special interest in dia-
betes.

Workshop design:

1 Workshop 1: Introductory meeting at which the facilita-
tors presented the PHCC’s results from the NDR, including
HbA1c and other parameters. This was followed by a dis-
cussion led by the facilitators in which the participants
reflected on the results. Then, using post-it notes, partic-
ipants wrote one-word descriptions of perceived strengths
and weaknesses of diabetes care at their center. Together
with the facilitators, they grouped the notes into relevant
topics and used a simplified form of thematic analysis to
identify strengths and weaknesses of diabetes care at the
center. At the end of the workshop, facilitators supplied par-
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ticipants with an analysis tool to complete before the next
workshop.

2 Workshop 2: The analysis tool covered the structure,
process, and results of diabetes care. Facilitators led a
discussion combining results of the tool with those of Work-
shop 1′s thematic analysis. Participants were then tasked
with identifying and prioritizing the problem areas they felt
it was feasible to improve as the basis for an action plan.

3 Workshop 3: Participants and facilitators discussed the
action plan, which listed areas to be addressed, actions to
be taken, the people responsible for the actions, and the
timeline they would follow.

4 Workshop 4: Participants and facilitators discussed
progress on the action plan. At the end of the workshop,
facilitators presented the PHCC’s current NDR data.

Additional follow-ups took place 12 and 24 months after the
last workshop. At this meeting, participants and facilitators
discussed progress on the action plan and the percentage of
patients with high HbA1c.

2.3. Data collection

We collected data from NDR, CNI, three instruments, and
detailed written notes.

2.3.1. National diabetes register
The NDR, established in 1996, covers 28 variables [17]. In 2014,
it included 75.6% of people with diabetes in Sweden [18].
Data are reported on an ongoing basis from both primary
and secondary care. We defined high HbA1c as all values >
70 mmol/mol. Information on the percentage of patients with
high HbA1c at each participating PHCC was obtained from the
NDR before and after the intervention.

2.3.2. Care need index
The CNI is an index of neighborhood social deprivation
[5]. Scores > 1 indicate social deprivation. We obtained each
PHCC’s CNI score from the Swedish national statistics agency.

2.3.3. Instruments
Post-it notes. These notes, written by participants, consisted of
one-word descriptions of perceived strengths and weaknesses
of diabetes care at their PHCC.

Analysis tool. The tool, which was developed and tested in
the 4-D Diabetes subproject [13,16], helps participants more
concretely explore how their center works with diabetes care.
It covers structure, process, and results of care. The section on
structure covers topics such as whether the PHCC profession-
als have a formal mandate from their manager to work with
diabetes care, whether the center has routines such as call-
recall, and whether each patient has an individual treatment
plan. The section on process covers topics such as whether
the professionals at the center follow national and local treat-
ment guidelines, hold regular patient rounds, register patients
in the NDR, and participate in continuing professional edu-

cation. The section on results covers outcomes such as the
percentage of patients registered in the NDR, the percentage of
patients with specific NDR outcomes, and the hours allocated
for quality improvement (QI).

Action plan. This written document, created by participants
with facilitator support, lists topics to address, actions to take,
the people responsible for the actions, and the timeline to
follow.

2.3.4. Detailed written notes
These notes were taken by facilitators during each workshop.
They included information on what was discussed, incorpo-
rating the contents of the post-it notes, the analysis tool,
action plan, and participants’ reflections.

2.4. Data analysis

In the primary analysis, we used data from the NDR to com-
pare the percentage of patients with high HbA1c before and
12 and 24 months after the intervention. In the secondary
analysis, qualitative content analysis [19,20] was applied to
the written notes from the workshops. The process started
with reading the text multiple times to obtain a holistic
view of the content. Next, we extracted the parts of the text
that carried meaning related to the aim (meanings units).
We then condensed meaning units, labeling them with one
or two words from the text (codes). Similar codes were
grouped to form subcategories. A main category describing
the manifest content of the text emerged from the subcate-
gories.

2.5. Ethical considerations

This study was approved by the Regional Ethical Review Board
in Stockholm (Dnr 2016/1592-31).

3. Results

3.1. Quantitative results

All 12 participating PHCCs had a high CNI score. The number
of workshops was based on participants’ needs and ranged
from two to five. A diabetes nurse and a GP from the PHCC
were always present, and all managers attended at least one
workshop. Sometimes assistant nurses and secretaries joined,
since they were involved in organizing care.

Twelve months after the workshops, all 12 participating
PHCCs had reduced the percentage of patients with high
HbA1c. Five sustained or improved their results after 24
months. The remaining seven did not sustain their improve-
ment. At one of the seven, the percentage of patients with high
HbA1c increased above the pre-workshop level. Table 1 shows
the characteristics of participating PHCCs and changes in the
percentage of patients with high HbA1c at baseline and 12 and
24 months after the intervention.
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Table 1 – Characteristics of participating primary healthcare centers and percentage of patients with
HbA1c > 70 mmol/mol at baseline and 12 and 24 months after the intervention.

Percentage of patients with HbA1c > 70 mmol/mol

PHCC CNI No. of workshops Baseline 12 month after the
intervention

24 months after the
intervention

1 2.65 4 24.1 21.2 22.2
2 2.43 4 17.9 16.7 15.8
3a 2.29 2 25.4 22.9 24.9
4 2.24 2 19.7 16.3 14.7
5 2.17 4 19.0 14.7 21.1
6 2.07 2 20.4 17.0 24.4
7 2.05 4 20.6 17.6 18.7
8a 2.05 2 27.4 15.2 13.0
9 1.95 2 19.0 16.9 16.8
10 1.92 2 20.5 16.5 19.3
11 1.86 5 21.2 18.0 12.9
12 1.34 2 19.2 18.9 15.9

PHCC, primary healthcare center; CNI, Care Need Index. The CNI is an index of neighborhood social deprivation. Any number higher than 1
indicates social deprivation.
a Dropped out after the second workshop because of staff turnover.

3.2. Qualitative findings

Three subcategories developed during the analysis: establish-
ing care routines, working in teams, and having and implementing
an action plan. A main category, structuring diabetes care,
emerged from the subcategories. Table 2 summarizes the qual-
itative results.

3.2.1. Establishing diabetes care routines
Participants identified certain routines as essential to facil-
itating planning and delivering tailored treatment. These
included the use of waiting lists and call-recall, processes to
follow-up newly diagnosed patients, and early identification
of patients with poor metabolic control. Participants said that
as a result of the workshops, new routines were created and
followed up regularly. Moreover, the majority of participants
had not checked and discussed patients’ results from the NDR
before the workshops. Some, though not all, started to collect
and discuss them during and after the workshops. Participants
said that “the workshops gave us a nudge forward and a good
structure” (PHCC 7) and that the routines they had established
“resulted in increased access to diabetes visits for patients”
(PHCC 1).

Some participants expressed a need for continuing educa-
tion and personnel competence development.

3.2.2. Working in teams
Participants expressed the importance and effectiveness of
working as a team. They vigorously discussed attitudes, opin-
ions, and communication patterns. According to participants,
using diabetes benchmarking, having clear role descriptions,
and allocating responsibility were essential elements of team-
work. For instance, participants from one PHCC said that
as a result of the workshops, they began to communicate
more clearly about their roles and responsibilities. This helped
them distribute the workload more efficiently, which in turn
improved communication in the team (PHCC 1).

3.2.3. Having and implementing an action plan
Each PHCC identified goals and areas for improvement to
be included in their action plan. After the workshops, some
PHCCs reported that they had started to document their deci-
sions and ideas and follow them up at meetings. However,
participants expressed the need for support from managers
and facilitators when implementing action plans and sustain-
ing QI work.

4. Discussion

All PHCCs in this pilot study reduced the percentage of
patients with high HbA1c 12 months after the intervention,
but not all maintained the reduction after 24 months. Par-
ticipants experienced structuring diabetes care as central to
reducing the percentage of patients with high HbA1c. The
pillars of structured care included establishing diabetes care
routines, working in teams, and having and implementing an
action plan.

The current intervention was an effort to improve the
structure of PHC for patients with a chronic illness. As
such, it addressed components of the healthcare system in
the Chronic Care Model (CCM) [21]. Systematic reviews of
the effectiveness of implementing the CCM in primary care
[22,23] indicate that multiple factors contribute to improv-
ing healthcare practices and outcomes. Some of these factors
are congruent with those found in a Swedish study [9] and
in our qualitative findings, including support from managers
in implementing and sustaining interventions and reflective
healthcare practice.

Another systematic review and meta-analysis found that
strategies that included both healthcare professionals and
patients improved care [24]. Unlike that study, our inter-
vention directly targeted the diabetes care delivery system.
Nevertheless, the quantitative results showed a modest
improvement in HbA1c.

The DiaCert workshop model incorporates organizational
factors that the Swedish Association of Local Authorities
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and Regions described as important in diabetes care [8]; for
example, discussing NDR results, setting treatment targets for
patients, and using targeted initiatives with patients who have
poor metabolic control. Our results underline the importance
of these factors.

Previous research has found that “owning” patients’ results
– examining and understanding them – is a crucial prerequi-
site for quality care for PHC patients with T2DM [9]. Congruent
with those findings, participants in this pilot study experi-
enced extracting patient results from the NDR and discussing
them as crucial to structured care.

Some participants indicated that certain routines need to
be established to attain the goals agreed on with patients. One
such routine was the call-recall system, which Husdal et al.
also found contributed to attaining such goals [10].

Awareness of team members’ differing and complemen-
tary knowledge and competence played an important role
in clarifying role descriptions and allocating responsibility,
which facilitated working in teams. Previous studies show that
care provided by teams helps patients improve their HbA1c
levels and quality of life [5,25–29]. Facilitators in this study
observed that PHCCs that had teams improved their NDR
results and maintained improvements better than those that
did not have teams.

Our qualitative findings support previous research showing
that internal (managerial) support is needed to sustain QI in
PHC [9]. However, they add to previous findings on the impor-
tance of external support. An earlier study found that external
support may be needed to initiate improvement [30], and we
found that such support (e.g. from facilitators) may also be
helpful in sustaining it.

It is important for all PHCC personnel to actively participate
in the process of change [31–34]. In this study, the majority of
participants emphasized that for changes to take place, both
managers and teams had to be engaged.

Implementing QI is a complex and challenging process.
Difficulties achieving QI can stem from internal factors that
PHCCs can influence, such as managers’ involvement. They
can also stem from external factors over which PHCCs have
little or no control [35], such as health policy issues. In the

current study, we observed that PHCCs that dropped out early
tended to have high personnel turnover, which could be due
to internal and/or external factors.

4.1. Strengths and limitations

A main strength of this study was that the DiaCert workshop
model was based on a standardized PHC process developed
using international and national guidelines. In this pilot
project, participants found the model easy to use. A further
strength was the continuous accessibility of facilitator support
during and after the workshops.

The study had some limitations. Only 12 of the 23 centers
invited to participate accepted, and two dropped out early.
Possible reasons include lack of time, high staff turnover, and
concern about losing income if staff left work to attend the
workshops. Another limitation was the unvalidated analy-
sis tool. At least two validated tools have been developed
to help healthcare providers assess and improve their work
with chronically ill people: the System Assessment Tool (SAT)
[36,37] and Assessment of Chronic Illness Care survey (ACIC)
[14]. Neither is available in Swedish or specific to diabetes care.

Because this was a pilot study, it is not possible to gener-
alize the results outside Stockholm County. Some aspects of
the model are probably transferrable to contexts that have a
diabetes care process, or at least diabetes care guidelines (e.g.,
using post-it notes to reflect on strengths and weaknesses of
diabetes care). Other aspects of the model would have to be
adjusted for differences in health care systems and cultures
(e.g., the analysis tool).

4.2. Impact of this pilot study

The pilot study led to a number of changes to the DiaCert
workshop model. In response to participant feedback, the
questionnaire was adjusted for clarity. We are also develop-
ing a questionnaire to evaluate the workshops. Finally, we
now offer workshops to all PHCCs interested in improving care
quality, regardless of patients’ HbA1c levels.

Table 2 – Overview of the codes, subcategories, and main category.

Codes Subcategories Main category

Using waiting lists

Establishing diabetes care
routines

Structuring diabetes care

Using call-recall
Establishing routines for newly diagnosed patients
Identifying patients with poor metabolic control early
Checking and discussing patient results
Establishing routines for continuing education and

personnel’s competence development
Communicating

Working in teams
Using diabetes benchmarking
Having clear role descriptions
Allocating responsibility
Identifying goals

Having and implementing an
action plan

Identifying areas for improvement
Obtaining support from managers in implementing and

sustaining quality improvement work
Obtaining support from facilitators in implementing and

sustaining quality improvement work
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and Regions described as important in diabetes care [8]; for
example, discussing NDR results, setting treatment targets for
patients, and using targeted initiatives with patients who have
poor metabolic control. Our results underline the importance
of these factors.

Previous research has found that “owning” patients’ results
– examining and understanding them – is a crucial prerequi-
site for quality care for PHC patients with T2DM [9]. Congruent
with those findings, participants in this pilot study experi-
enced extracting patient results from the NDR and discussing
them as crucial to structured care.

Some participants indicated that certain routines need to
be established to attain the goals agreed on with patients. One
such routine was the call-recall system, which Husdal et al.
also found contributed to attaining such goals [10].

Awareness of team members’ differing and complemen-
tary knowledge and competence played an important role
in clarifying role descriptions and allocating responsibility,
which facilitated working in teams. Previous studies show that
care provided by teams helps patients improve their HbA1c
levels and quality of life [5,25–29]. Facilitators in this study
observed that PHCCs that had teams improved their NDR
results and maintained improvements better than those that
did not have teams.

Our qualitative findings support previous research showing
that internal (managerial) support is needed to sustain QI in
PHC [9]. However, they add to previous findings on the impor-
tance of external support. An earlier study found that external
support may be needed to initiate improvement [30], and we
found that such support (e.g. from facilitators) may also be
helpful in sustaining it.

It is important for all PHCC personnel to actively participate
in the process of change [31–34]. In this study, the majority of
participants emphasized that for changes to take place, both
managers and teams had to be engaged.

Implementing QI is a complex and challenging process.
Difficulties achieving QI can stem from internal factors that
PHCCs can influence, such as managers’ involvement. They
can also stem from external factors over which PHCCs have
little or no control [35], such as health policy issues. In the

current study, we observed that PHCCs that dropped out early
tended to have high personnel turnover, which could be due
to internal and/or external factors.

4.1. Strengths and limitations

A main strength of this study was that the DiaCert workshop
model was based on a standardized PHC process developed
using international and national guidelines. In this pilot
project, participants found the model easy to use. A further
strength was the continuous accessibility of facilitator support
during and after the workshops.

The study had some limitations. Only 12 of the 23 centers
invited to participate accepted, and two dropped out early.
Possible reasons include lack of time, high staff turnover, and
concern about losing income if staff left work to attend the
workshops. Another limitation was the unvalidated analy-
sis tool. At least two validated tools have been developed
to help healthcare providers assess and improve their work
with chronically ill people: the System Assessment Tool (SAT)
[36,37] and Assessment of Chronic Illness Care survey (ACIC)
[14]. Neither is available in Swedish or specific to diabetes care.

Because this was a pilot study, it is not possible to gener-
alize the results outside Stockholm County. Some aspects of
the model are probably transferrable to contexts that have a
diabetes care process, or at least diabetes care guidelines (e.g.,
using post-it notes to reflect on strengths and weaknesses of
diabetes care). Other aspects of the model would have to be
adjusted for differences in health care systems and cultures
(e.g., the analysis tool).

4.2. Impact of this pilot study

The pilot study led to a number of changes to the DiaCert
workshop model. In response to participant feedback, the
questionnaire was adjusted for clarity. We are also develop-
ing a questionnaire to evaluate the workshops. Finally, we
now offer workshops to all PHCCs interested in improving care
quality, regardless of patients’ HbA1c levels.

Table 2 – Overview of the codes, subcategories, and main category.

Codes Subcategories Main category

Using waiting lists

Establishing diabetes care
routines

Structuring diabetes care

Using call-recall
Establishing routines for newly diagnosed patients
Identifying patients with poor metabolic control early
Checking and discussing patient results
Establishing routines for continuing education and

personnel’s competence development
Communicating

Working in teams
Using diabetes benchmarking
Having clear role descriptions
Allocating responsibility
Identifying goals

Having and implementing an
action plan

Identifying areas for improvement
Obtaining support from managers in implementing and

sustaining quality improvement work
Obtaining support from facilitators in implementing and

sustaining quality improvement work
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4.3. Conclusions and implications for practice

Working with the structure of diabetes care via the pilot
project had a positive impact on patient outcomes (HbA1c).
Results indicate that the workshops were a good way to start
the QI process. However, to sustain the positive impact, PHCCs
had to regularly evaluate their performance, reanalyze the way
they structured diabetes care, and update their action plan.
The findings underscore the value of working in teams in PHC.

In future studies, we plan to evaluate a larger-scale imple-
mentation of the DiaCert workshop model in Stockholm
County PHCCs regardless of patients’ HbA1c levels. These
studies will address short- and long-term effects on both
HbA1C and patients’ experiences.
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Därtill har SFSD formulerat en Kompe-
tensbeskrivning (1) som kan ligga till 
grund för en förskrivningsrätt. SFSD har 
även tagit fram en mall för Generella 
direktiv vid dosförändring av blodsock-
ersänkande läkemedel. SFSD har, efter 
motion till årsmötet, tagit fram Befatt-
ningsbeskrivning för diabetessjuksköter-
skor i primärvård (2). Alla dokumenten 
har syftat till att stärka diabetessjukskö-
terskans profession och kan ses som ett 
led i arbetet med förskrivningsrätt.
När författningen om läkemedelshante-
ring i hälso- och sjukvården (SOSFS 
2000:1) reviderades av Socialstyrelsen så 
var SFSD representerat i en referens-
grupp.  Vår och andras beskrivning av 
läkemedelshantering gjorde att den nya 
författningen HSLF-FS 2017:37 innehöll 
en skrivning om dosjustering som lyder 
”8 § Även om en sjuksköterska inte har 
behörighet att ordinera ett visst läkemedel, 
får han eller hon justera doseringen i en 
läkemedelsordination i de situationer där 
doseringen är beroende av en patients in-
dividuella mål- eller mätvärden”.  SFSD ser 
det som ytterligare ett steg på vägen 
mot förskrivningsrätt. Ovanstående citat 
innebär att Generella direktiv inte ska 
användas längre vid dosjustering. SFSD 
har tagit fram ett dokument som utgår 
från den nya författningen, ”Diabetes-
sjuksköterskans justering av läkemedels-
doser”(3).  
När utbildningen till specialistsjuksköter-
ska i diabetes startade 2014 så aktualise-

rade styrelsen i SFSD återigen frågan om 
förskrivningsrätt. Vi tog kontakt med 
chief nurse på Socialstyrelsen, Charlotta 
George och vid ett möte hösten 2016 
med henne och en av juristerna, Martina 
Holmström fördes ett konstruktivt sam-
tal gällande förskrivningsrätt. Vi beslöt att 
kontakten skulle fortsätta då det fanns 
en samsyn att förskrivningsrätt för diabe-
tessjuksköterskor troligtvis leder till ökad 
patientsäkerhet. Vi har haft ytterligare ett 
möte, hösten 2018. Och under våren 
skrev SFSD på inrådan från Socialstyrel-
sen ett dokument ”Skrivelse till Social-
styrelsen angående förskrivningsrätt för 
sjuksköterskor med specialistutbildning i 
diabetes”.
Det senaste som har hänt i frågan är att 
Socialstyrelsen har svarat på SFSD doku-
ment. Här kommer ett citat från svaret 
”Socialstyrelsen och Läkemedelsverket har 
därför gjort en gemensam hemställan till 
regeringen om att patientsäkerhetsförord-
ningen ändras så att ansvaret för att ta 
fram föreskrifter rörande sjuksköterskornas 
förskrivningsrätt motsvarar det för barn-
morskor och optiker. Det vill säga Socialsty-
relsen tar fram föreskrifter om kompetens 
och Läkemedelsverket om vilka läkemedel 
som får förskrivas. När regeringen med-
delat beslut i frågan avser Socialstyrelsen 
att se över föreskriften (HSLF-FS 2018:43) 
i dess helhet i de delar som kommer att 
ligga kvar hos Socialstyrelsen, det vill säga 
vilken kompetens en sjuksköterska ska ha 
för att få förskriva läkemedel”. Om Social-

styrelsen får regeringens uppdrag att 
revidera författningen HSLF-FS 2018:43 
så kommer SFSD att vara med och på-
verka Socialstyrelsen som formulerar 
kompetenskraven och Läkemedelsver-
ket som anger vilka läkemedel som får 
förskrivas. Vår förhoppning är att Social-
styrelsen får uppdraget och att diabetes-
sjuksköterskan äntligen får förskrivnings-
rätt för blodsockersänkande läkemedel. 

Lena Insulander, vice ordförande i SFSD

Referenser:

1. Kompetensbeskrivning och förslag till 
utbildning för specialistsjuksköterska i dia-
betesvård (2004). Svensk sjuksköterskeför-
ening (SSF) och Svensk förening för sjukskö-
terskor i diabetesvård (SFSD).

2. Diabetessjuksköterskans justering av 
läkemedelsdoser Befattningsbeskrivning 
för diabetessjuksköterskor i primärvård 
(2018). SFSD.

3. Diabetessjuksköterskans justering av 
läkemedelsdoser (2018). SFSD.

Förskrivningsrätt –  
då, nu och framtiden
Tidigare styrelser i SFSD har vid ett fler tal tillfällen arbetat 
för att diabetessjuksköterskan ska få förskrivningsrätt för 
blodsockersänkande läkemedel. Frågan har aktualiserats un-
der åren av SFSD som tagit upp ämnet med berörda myn-
digheter. 
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Under de senaste fem decennierna har 
konsumtionen av livsmedel med högt 
energinnehåll, särskilt rött och processat 
kött som innehåller mer fett och protein, 
ökat dramatiskt. Samtidigt har förekom-
sten av typ 2-diabetes, som är en av de 
främsta orsakerna till förtida död i väst-
världen, ökat.
Kunskapen om hur rött och processat 
kött inverkar på risken för typ 2-diabetes 
är inte entydig, och de biologiska meka-
nismer som kan påverka sjukdomen är 
komplexa. I ett pågående forskningspro-
jektet kombinerar Shafqat Ahmad infor-
mation från stora befolkningsstudier där 
man bland annat ställt frågor om kost 
och intag av rött och processat kött, med 
information om genetik, metabolomik 
och mikrobiota (tarmbakterier) för att 
bättre förstå mekanismerna som ligger 
bakom sjukdomsutvecklingen.
- Finns det en koppling mellan intag av 
kött och utvecklingen av typ 2-diabetes 
så ska vi försöka hitta markörer som vi-
sar detta. Förhoppningsvis ska man kun-
na använda dessa markörer i förebyg-
gande syfte för att förhindra typ 2-diabe-
tes, säger han.

Samspelet mellan gener  
och livsstil

Shafqat Ahmads nuvarande forskning 
fokuserar på att förstå vad som ligger 
bakom utvecklingen av typ 2-diabetes 
och hjärt- kärlsjukdomar.

- Under mina doktorandstudier vid 
Lunds universitets Diabetescentrum ar-
betade jag i professor Paul Franks fors-
kargrupp för att förstå hur genetik och 
livsstilsfaktorer samspelar för risken att 
utveckla sjukdomar. Vi använde såväl 
epidemiologiska data (från befolknings-
studier) som kliniska prövningsdata för 
att ta reda på vilken roll dessa faktorer 
har i utvecklingen av hjärtkärlsjukdomar 
och typ 2diabetes. Under mina dokto-
randstudier fick jag också möjlighet att 
studera dessa interaktioner i den syd 
asiatiska befolkningen under en tid i Dr 
Danish Salehens forskningsgrupp vid 
University of Pennsylvania, USA. Vi för-
sökte då förstå varför människor från 
Sydasien löper större risk för kardiome-
tabol sjukdom än européer.

Utbildning vid Harvard

Efter att ha doktorerat tilldelades 
Shafqat Ahmad flera internationella sti-
pendier för att genomföra sin postdok-
torsutbildning vid Harvard University i 
USA.
- Jag hade tur att arbeta med några av de 
ledande epidemiologerna inklusive prof 
Frank Hu, Dr Dan Chasman och Dr Sa-
mia Mora vid Harvard T.H Chan School 
of Public Health och Harvard Medical 
School. På Harvard utökade jag min ex-
pertis genom att analysera gen/livsstilsin-
teraktioner i lipoproteinsubfraktioner 
och kardiometabolsk sjukdom samt 
ökad förståelse för vilken roll kosten har 

för kardiometaboliska och hjärt-kärlsjuk-
domar. Det var en fantastisk erfarenhet.
Efter två år på Harvard återvände han till 
Sverige och nu ingår han i professor Tove 
Falls forskargrupp vid Uppsala universi-
tet.
Publicerad den 13 september 2019 

Text: Sara Liedholm

Koppling mellan köttintag &  
risken för typ 2-diabetes?
Shafqat Ahmad är en av fyra mottagare av utmärkelsen ”Ri-
sing Star Award” vid den europeiska diabeteskonferensen 
EASD i Barcelona 16-20 september 2019. I sitt arbete un-
dersöker han om det finns ett samband mellan att äta kött 
och risken att få typ 2-diabetes.

DIABETESPORTALEN
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Fysisk aktivitet barn

År 2000 ingick 332 barn och ungdomar 
i undersökningen, år 2017 deltog 532 
barn och ungdomar. Vid båda tillfällena 
var de i åldrarna 8, 11 och 14 år.
Det handlar om samma sex skolor i tre 
medelklassområden. Likadana protokoll, 
förfarande och instrument har använts, i 
detta fall så kallade pedometrar, stegräk-
nare som mäter steg per dag. I studien 
fångas således barns fysiska vardagsakti-
vitet upp, inte enbart idrottsaktiviteter 
som tidigare studerats i högre grad.
Den genomsnittliga mängden steg var 
oförändrad bland 8 år gamla flickor de 
båda åren, men 8 procent högre bland 8 
år gamla pojkar 2017. För de 11-åriga 
barnen sjönk mängden steg med 12 
procent bland samtliga medan den 
största sänkningen gällde de 14-åriga 
ungdomarna, 30 respektive 24 procent 
för pojkar och flickor.

Identifiera lågaktiva

– Det här är bekymmersamma resultat. 
Men med enkla metoder som stegräk-
nare kan lågaktiva barn identifieras. De 
kan därmed ges möjligheter genom såväl 
riktade pedagogiska insatser i skolan som 
genom interventionsprogram, säger An-
ders Raustorp, en av forskarna bakom 
studien.
Interventionsprogram kan handla om 
mer aktiva transporter till och från sko-
lan, om anpassade skolgårdar för att 

uppmuntra rastaktivitet eller om fysisk 
aktivitet på recept för barn och ungdo-
mar.

Ytterligare idrott och hälsa

Från hösten 2019 införs 100 timmar yt-
terligare idrott och hälsa i skolan, då i 
form av ytterligare en 45 minuters 
idrottslektion på högstadiet.
Rekommenderat antal steg-per-dag lig-
ger på 13 500 för de 14-åriga pojkarna 
och på 12 000 för de 14-åriga flickorna. 
I den aktuella studien har antalet steg för 
pojkarna sjunkit från 15 353 år 2000 till 
10 718 år 2017. För de 14-åriga flickorna 
är motsvarande siffror 12 742 år 2000 
och 9 690 år 2017.
– Den främsta förklaringen vi kan hitta är 
den dramatiskt ökade användningen av 
internet på telefoner och på läsplattor i 
de ungas vardagliga liv sedan 2010, något 
som sannolikt lett till ökad inaktivitet, 
säger Anders Raustorp.
Den aktuella studien ligger i linje med 
nyligen publicerade resultat vid Gymnas-
tik- och idrottshögskolan, GIH, om kraf-
tigt minskad kondition hos unga vuxna.
Publicerad den 13 september 2019 
Källa: Pressmeddelande från Göteborgs 
universitet

Kraftigt sänkt fysisk aktivitet 
bland äldre barn och ungdomar
Mellan år 2000 och 2017 sjönk den fysiska aktiviteten, mätt 
i steg per dag, med 24 procent för 14-åriga flickor och med 
30 procent för jämnåriga pojkar. Det visar en studie vid  
Göteborgs universitet som jämfört den vardagliga fysiska 
aktiviteten bland äldre barn och ungdomar i några kommu-
ner i sydöstra Sverige.

DIABETESPORTALEN
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Sammanfattning

Antalet äldre med diabetes ökar och 
behandling av diabetes ska styras av na-
tionella riktlinje. I samband med behand-
lingen bör det tas hänsyn till deras ålder 
och samsjuklighet. Individuell och skräd-
darsydd behandling är grundläggande. 
Behandlingen omfattar medicin, föränd-
ring av kost och motionsvanor. 
Diabetes medför en del komplikationer 
bland annat retinopati och neuropati. 
Båda ska följas upp via primärvården i 
samband med det årliga besöket. Efter 
besöket inom primärvården rapporte-
ras information till Nationella Diabetes 
Register(NDR). 
Syftet med studien var att jämföra 
medicinsk behandling och HbA1C, fot-
undersökning samt ögonbottenfotogra-
feringen i två grupper mellan 65-80 år 
respektive 80-99 och har typ 2 diabetes. 
Data hämtades från NDR och en jämfö-
relse skedde mellan de olika grupperna. 
Resultatet visades i form av diagram i 
arbetet och mer utförlig i de olika bila-
gorna.
Studien visade att ingen rapporterad 
information fanns på en del patienter. 
Samt att en del preparat inte används alls 
i de åldersgrupperna. HbA1c i båda 
grupperna låg mellan 50 och 60 mmol/
mol. Information om fotundersökning 
och ögonbottenfotografering fanns inte 
på en stor andel patienter.

Resultatet väckte oro över eventuella 
nattlig hypoglykemier framförallt bland 
äldre än 80 år. Kan detta vara eventuellt 
en orsak till fall eller inkontinens hos 
äldre med diabetes. 
En individuell och skräddarsydd behand-
ling är önskevärd. Behandlingen ska ge-
nomsyras av kompetens och utövas av 
sjuksköterskor som har formell kunskap 
med tanke på att diabetesvård med bra 
resultat kräver kompetens och kontinui-
tet och sjukdomen i sig är en komplice-
rad sjukdom.

Inledning

Antalet äldre över 65 år som har diabe-
tes ökar. Studie har visat att det finns ett 
starkt samband mellan stigande ålder 
och uppkomst av diabetes. Bland äldre 
än 80 år har närmare var femte person 
diabetes i Sverige(Jansson et. Al 2015). 
Stillasittande liv, ohälsosamma kostvanor 
och sjukdomar kan leda till diabetes. Dia-
betessjukdom kräver förändring av livs-
stil, kostvanor samt medicinsk behand-
ling. Den medicinska behandlingen av 
diabetes verkade vara olika, upptäckte 
jag under min praktik och mitt arbete på 
olika vårdcentraler och sjukhem. Jag såg 
skillnader som borde vara på ett annat 
sätt, vad jag kan se i backspegeln med 
min nuvarande och begränsade kunskap. 
Fotundersökning och ögonbottenfoto-
graferingen inom sjukhemmen blev inte 
gjorda. Med tanke på denna erfarenhet 
vill jag granska om Nationella Diabetes-
register (NDR) har data från sjukhem-

men avseende medicinska behandlingen, 
fotundersökningarna och ögonbotten-
fotograferingen(ÖBF).

Bakgrund 
Diabetes typ 2

Diabetes typ 2 uppstår när insulinpro-
duktionen avtar så att den inte täcker 
behovet eller när cellernas känslighet för 
insulin är nedsatt, så kallad insulinresis-
tens. Fasteblodsocker högre än 7 mmol/
mol och HbA1C högre än 48 samt 
blodsocker över 12,2 i samband med 
glukosbelastning bekräftar diabetes (Dia-
beteshandboken 2017).  
Gränsen för äldre människor bör vara 
högre. Vidare rekommenderas det att 
screening för diabetes hos äldre bör ske 
vid symtom på t ex fotsår eller 
inkontinens(Diabeteshandboken 2017).  
Mål för blodsockervärde bör ske i sam-
råd med patient, anhöriga och personal 
som assisterar vård och omsorg. En 
person med instabilt blodsocker och in-
sulinkänningar ska inte ha ett blodsocker 
som är lägre än 7 mmol/mol. Ett blod-
socker runt 10 mmol/mol innan sänggå-
ende är lämpligt för en person med 
svängande blodsocker. En person med 
diabetes och svängande blodsocker som 
behandlas med Insulin bör ha HbA1C 
runt 70 och i vissa fall upp emot 80.  Ett 
observandum är när en person går ner i 
vikt trots att blodsockret ligger mellan 15 
och 20 mmol/mol. I en sådan situation 
bör behandlingen förbättras (Diabetes-
handboken 2016).

Behandling och utfall vid  
typ 2 hos äldre
En individuell och skräddarsydd behandling är önskvärd. 
Behandlingen ska genomsyras av kompetens och utövas av 
sjuksköterskor som har formell kunskap.

Hamide Khedri
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Blodsockret ökas både faste och post-
prandiellt var tionde år hos den äldre 
befolkningen, även om de är friska för 
övrigt.  När åren passerar får hjärnan 
svårare att ta upp socker, insulinresisten-
sen ökar och insulinproduktionen för-
sämras och insulinkänslighet minskas 
(Kärvestedt & Smide 2012).
Orsakerna till diabetes är ärftlighet, livs-
stilsfaktorer och sjukdomar (Kärvestedt 
& Smide 2012). Andra orsaker till högt 
blodsocker hos äldre kan vara stress, in-
fektion, inflammation och behandling 
med kortison. Symtom på högt blod-
socker är trötthet, törst och stora mäng-
der urin. Högt blodsocker kan tyda på 
stort intag av mat eller dålig inställd 
medicinsk behandling. Symtom på lågt 
blodsocker är svettningar, oro, darrighet, 
irritation, yrsel och koncentrationssvårig-
heter. Lågt blodsocker hos äldre kan vara 
ett tecken på svält. Blodsockerkurvor 
med 4 och 7 punkterskontroll under en 
dag är blodsockerkurva. Tre eller fyras 
dagars kurva tillsammans med HbA1C 
är ett enkelt sätt att utvärdera behand-
lingarna av diabetes (Diabeteshandbo-
ken 2016).
Enligt Sveriges Kommuner och Lands-
ting[ SKOL) (2017)] ska mätningarna av 
blodsocker styras av uppsatt mål för 
blodsocker, risk för hypo- och hypergly-
kemi samt individens välbefinnande.  
Blodsockerkontrollen ska vara noggrann 
och inte bara rutinmässig. På äldreboen-
den rekommenderas det att HbA1C 
kontrolleras 2- 4 gånger per år i stället 
för frekventa stick för kontroll av blod-
socker. Vidare står det i vårdprogrammet 
att blodsocker ska kontrolleras vid olika 
symtom. Och hos de som mår bra för att 
upptäcka högt och lågt blodsocker d.v.s. 
att upptäcka under- och överbehandling 
med t ex insulin. Utifrån resultatet bör 
doserna justeras (SKOL 2015).
Diabetes och dålig blodsocker kontroll 
leder till komplikationer såsom retino-
pati. Retinopati är skador på små blod-
kärl i ögonens näthinna. En annan kom-
plikation är neuropati, felinställning av 
fötter och nedsatt cirkulation i 
benen(Diabeteshandboken 2018b, 
2015a och 2015 b). Neuropati innebär 
skador på de små och stora nervtrå-
darna Diabeteshandboken 2015 b).
I samband med ett årligt diabetesbesök, 
rekommenderas det kontroll av mun-
hälsa, ögonbotten och fötter.  Fötterna 
kontrolleras för att upptäcka neropati, 
möjliga felställningar, sår och bedöma 

behov av vidare åtgärd. Människor med 
diabetes och högt blodsocker riskerar 
att få karies och tandköttsinflammation.  
Det rekommenderas att ÖBF görs re-
gelbundet.  Kontroll av HbA1c ingår i det 
årliga besöket( Socialstyrelsen 2018). 
HbA1c rekommenderas det att tas 3-4 
gånger per år. De första 5- 10 åren ska 
målen för HbA1c vara 42- 52 mmol/mol. 
Hos patienter med hjärtinfarkt, stroke 
och äldre än 80 år som behandlas med 
insulin bör det accepteras ett högre fas-
teblodsocker än 7 mmol/mol och 
HbA1C runt 69 mmol/mol ( Intern 
medicn 2019). HbA1c för individer över 
80 års ålder rekommenderas vara högre 
än 80 mmol/mol.Blodsockervärdet bör 
inte ligga under 5 mmol/mol och värden 
över 20 mmol/mol ska vara få (Diabe-
teshandboken 2018a) En studie (2015) 
visade att Uppföljning och monitorering 
av blodsocker t ex HbA1c var låg på 
sjukhemmen. Dessutom hade individer-
na svårare att nå ett HbA1c på 52 
mmol/mol. Forskarna till studien hävda-
de att riktlinjerna inte följdes och riktlin-
jer om diabetesvård inom sjukhemmen 
och samarbetet med andra vårdgivare 
borde vara mer klar ( Neumark, Brudinb 
och Neumark 2015). 

Riktlinje för behandling

Behandlingen av diabetes hos äldre ska 
vara individanpassad och syftet ska vara 
en god livskvalité och välbefinnande. 
Målet för glukoskontrollen ska anpassas 
efter ålder, diabetesduration och sam-
sjuklighet och målet ska sättas i samråd 
med patienten (SKOL 2017).  
Målsättning med/för diabetesbehandling 
är att förebygga akuta följdkomplikatio-
ner. Ytterligare syften kan vara god nutri-
tion, behandling av sår och hindra upp-
komst av sår. Samt att kunna förebygga 
risker såsom intorkning, hypoglykemi 
och blodtrycksfall (Diabeteshandboken 
2016). Kärvestedt och Smide (2012) 
anger att förutom individuella faktorer 
och individens livskvalité ska förväntad 
livslängd övervägas i samband med be-
handling och målsättning. Ett individuellt 
och adekvat blodsocker leder t ex till bra 
sårläkning hos äldre som har sår.  Eliasson 
och Nilsson ( 2010) anger att syftet med 
behandling av diabetes är att uppnå ett 
gott blodsocker och förebygga små och 
stora vaskulära komplikationer.

Behandling av diatetes typ 2

En studie har visat att äldre som bodde 
på något vårdhem och behandlades 

med mediciner mot diabetes hade en 
HbA1c runt 52 mmol /mol. Behandling-
en med Metformin trots låg GFR före-
kom (Neumark, Brudin, och Neumark 
2015) Medicinsk behandling bör följa de 
befintliga rekommendationerna. Bruk av 
tablett, Insulin och tablett tillsammans 
med insulin ligger på ca 77 procent.  
Bland tabletterna är Metformin första-
hands val och doseras utifrån njurvärden. 
Njurfunktionen minskar med stigande 
ålder (SKOL 2017). Metormin är första-
handsbehandling som ges som monote-
rapi och tillsammans med andra 
mediciner(Eliasson och Nilsson 2010).
Andra farmakologiska behandlingar är 
sulfonylurea, glinider, alfaglukosida-häm-
mare, glitazoner, glucagon-like peptide-1, 
GLP-1, dipeptidyl-peptidas-4/DPP-4)
hämmare ,natrium/glukostransportör-
hämmare (Eliasson och Nilsson 2010). 
Forskning har visat behandling med 
Empaglitazon som komplement till stan-
dard behandling bland individer som har 
diabetes och kardiovaskulära sjukdomar 
minskar dödlighet och minskar åter in-
läggingen på sjukhuset. Patienterna i 
studie hade haft behandling under 3 år ( 
Zinman et.al 2015)
Personer som har haft diabetes i 10 – 15 
år behöver insulinsubstition då deras in-
sulinproduktion minskat betydlig. Bland 
farmakologisk behandling mot diabetes 
typ 2 är insulin en behandling som admi-
nistreras i injektionsform under huden. 
Insulin ges när den per orala behand-
lingen inte ger tillräcklig effekt, eller är 
kontraindicerad (Intermedicin 2019).
Enlig diabeteshandboken(2018) bör 
Metformin, och sulfonylurea, SGLT-2 
hämmare inte sätts in vid höga ålder pga. 
nedsatt njurfunktion eller samsjuklighet. 
DPP-4 hämmare såsom Januvia och Tra-
jenta får användas vid nedsatt njurfunk-
tion.  Insulin ska ges dagtid och till kvällen 
ska mindre dos ges.

Nationella Diabetesregister

NDR är ett kvalitetsregister i Sverige 
som möjliggör bl a att följa upp resultat 
av diabetesbehandling.  Den är upplagd 
pedagogiskt och systematiskt och det 
går att använda den som ett förbättrings-
instrument. Även patienterna kan med-
verka i sin behandling via NDR(Eliasson 
och Gudbjörnsdottir 2010).  De flesta 
med diabetes är registrerade i NDR.  
Deltagandet är frivilligt för patienterna. 
De ska ha fått information om vad NDR 
är och vad målet är med registreringen 
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av patients data. Via NDR kan varje en-
het se sitt eget resultat och utvärdera 
behandlingarna (Adolfsson och Vikblad 
2012).

 Omvårdnad vid diabetes

Diabetesvården inom primärvården ska 
bedrivas av en legitimerad sjuksköterska 
med 15 högskolepoäng i diabetes eller 
motsvarande. Detta gäller kommunerna 
också. Inom varje kommun bör finnas en 
legitimerad sjuksköterska med diabetes-
kompetens. Landstingens diabetesskö-
terskor och läkare bör vägleda persona-
len inom kommunen. En lämplig nivå är 
att ha rutiner för ett nära samarbete 
mellan specialistenheterna, primärvår-
den och kommunala enheter(Nilsson 
och Larsson 2010). Sörman (2012) 
skrev att en diabetessjuksköterska bör 
samarbeta med andra professioner in-
om och utanför sin verksamhet. Diabe-
tessjuksköterskan ska ha kunskap om 
patienternas kost och motionsvanor. 
Fotundersökning ingår också i diabetes-
sjuksköterskans ansvar. Rutiner för ögon-
bottenfotografering bör finnas, alltså 
vem som skriver remiss för ögonbot-
tenfotografering, läkaren eller diabetes-
sjuksköterskan. Diabetessjuksköterskan 
ska ha kunskap om medicinska behand-
lingar. Dessutom ingår i diabetessjukskö-
terskaskompetens att diskutera behand-
lingen med läkaren, ge förslag och ta 
paus i behandlingen vid t ex gastroin-
testinalla besvär och infektioner, Enligt 
Johansson och Wredling (2012) åligger 
ett annat ansvar också på diabetessjuk-
sköterskan nämligen att utbilda patienter 
i egenvård, både individuellt och i grupp. 
Grupputbildningen bör drivas av en 
kompetent och pedagogisk diabetes-
sjuksköterska. Syftet är att öka patien-
tens egenvård och säkerheten i att han-
tera sitt symtom och behandlingen. 
Kärvestedt & Smide (2012) hävdar att 
omvårdnad och omsorgspersonal inom 
omsorgs olika inrättningar har begrän-
sade kunskap om diabetes och diabetes-
vård. En genomgång av långtidsblod-
socker HbA1C hade visat båda väldigt 
låga och höga värden.
Diabetesvården förbättras vid kontinui-
tet. Studie har visat att personcentrerad-
vård, kontinuitet och skräddarsydd vård 
förbättrar diabetesvård (Bunn & et al 
2017)

Syfte

Syftet med denna studie är att jämföra 
medicinsk behandling och HbA1C, fot-
undersökning samt ögonbottenfotogra-

feringen i två grupper mellan 65-80 år 
respektive 80-99 och har diabetes typ 2.  

Metod   
Med tanke på att NDR är ett nationellt 
diabetesregister för individer med diabe-
tes, valdes det att hämta data därifrån. 
Patienter som hade haft diabetes mellan 
7 och 14 år, samt hade kontakt med 
primärvården för sin diabetes behand-
lingen och uppföljning. Perioden var 
2015 och 2018,individer i åldrar 65-80 
och 80 år uppåt. Indikationer var medi-
cinsk behandling, HbA1c, fotundersök-
ning och ögonbottenfotografering.
Resultatet jämfördes mellan de två grup-
perna med hjälp av data från NDR. Data 
handlade om antal patienter som hade 
haft behandling med olika preparat un-
der de senaste 4 åren, hade kontakt med 
primärvården båda inom både offentliga 
och privata sektor. Datainsamling omfat-
tade både män och kvinnor i Stockholm. 
I Stockholm finns 211 primärvårdsenhe-
ter med 71808 personer som har diabe-
tes.
Resultatet visas i tabell och dia-
gram. (se sidorna 46-50). Lodräta lin-
jen visar antal rapporterade bruk av olika 
mediciner och bredvid varje läkemedel 
visas värden på HbA1C, fotundersök-
ning och ÖBF. Den första kolumnen i 
tabell 1,2, 5,6, 9 och 10 b visar hur många 
patienter med diagnosen diabetes typ 2 
som finns i verkligheten. Den andra ko-
lumnen visar hur många som har kontakt 
med primärvården. Skillnaden mellan de 
två kolumnerna är antagligen de patien-
ter som finns inom de olika sjukhemmen 
i Stockholm. T ex fanns det 4696 patien-
ter som hade diabetes typ 2 och 4591 
patienter hade kontakt med primärvår-
den. Kvar var 105 patienter som inte 
fanns med i rapporteringen till NDR. 
Utförlig information och data är fram-
ställd i tabeller som finns i de olika bila-
gorna och delar av dem redovisas i dia-
gram.

Resultat 
HbA1c

Resultatet visar att det inte finns någon 
inrapporterad data på HbA1c, ÖBF och 
fotundersökning bland båda grupperna 
för ett stor antal patienter. Tabell 1(se 
bilaga 1) visar att ca 100 personer som 
behandlas med tabletter saknar någon 
rapport på deras HbA1C. Resultatet är 
samma för individer som behandlas med 
Insulin eller med andra preparat ( se bi-
laga 1 och 2.

Medelvärden på HbA1C i båda grup-
perna var nära varandra. Visserligen var 
antal äldre i 65 och 80 års ålder 5 gånger 
mer än dem individer som var äldre än 
80 år. Bland äldre individer som behand-
lades med tabletter var HbA1C runt 51 
mmol/mol.  Båda grupperna hade en 
HbA1C runt 60 mmol/mol med be-
handling av Insulin eller insulin och ta-
blett. Tabell 3 och 4, (se bilaga1)

Fotundersökning

Även här finns patienter som har diabe-
tes dock fattas inrapporterade data om 
dem. Fotundersökning gjordes inte på 
många äldre i någon av grupperna. En del 
av patienterna mest bland äldre som var 
i åldrar 65-80 år saknade fotstatus även 
de hade medicinsk behandling för sin 
diabetes. Resultat i diagram 5 och6. (se 
bilaga 2).

Ögonbottenfotografering

Resultatet för ÖBF var snarlik HbA1C 
och fot undersökningarna. En del patien-
ter är inte med NDR och det finns inte 
heller någon inrapportering om deras 
ÖBF. Diagram 9,10, 11 och12 (se bilaga 3).
Resultatet visade dessutom att det fanns 
inga patienter som hade använt injektion 
GLP-1 analogen. Dessutom var en kom-
bination av flera preparat som tabletter 
och injektion Glp-1 analog ovanlig i båda 
grupperna.  Om kombinationen av Injek-
tion Glp-1 analog, tablett och insulin 
fanns det sparsamt data i båda grup-
perna. Behandling med tabletter var 
fortfarande vanligare i båda grupperna. 

Diskussion

Diabetes är en komplicerad sjukdom som 
kräver vård baserad på kompetens. Vården 
omfattar helhets behandling med kost, 
motion och medicin. Data om behandling 
och dess effekt samlas i olika databas. En 
Databas är NDR. NDR är ett väletablerat 
diabetesregister och det kändes mer na-
turligt att använda det som en källa.  Det 
finns säker en del andra register med mer 
utförlig information om just diabetes och 
mediciner. Tillgången till andra databaser 
var begränsad.
Val av patienter som hade haft diabetes i 7 
upp till 14 år, berodde på att diabetesbe-
handling ofta går över till insulin efter ca 5 
års diabetes diagnos. Behandlingen blir ofta 
kombinerad av flera preparat, bland de 
gamla och nya medicinerna mot diabetes.  
Av denna anledning undersöktes perioden 
2015 och 2018.
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4. MACE (Major Adverse Cardiovascular Events) 26% kardiovaskulär riskreduktion (ARR 2,3%), HR: 0,74, 95% CI 0,58:0,95.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

Ozempic® (semaglutid) Rx, (F) ATC-kod: A10BJ06. Ozempic 0,25 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna; Ozempic 0,5 mg injektionsvätska, 
lösning i förfylld injektionspenna; Ozempic 1 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna. Diabetesmedel. Glukagonlikpeptid-1-receptor(GLP-1)
analoger. Indikation: Behandling av vuxna med otillräckligt kontrollerad typ 2-diabetes mellitus som ett komplement till kost och motion, som monoterapi 
när metformin anses olämpligt på grund av intolerans eller kontraindikationer och som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes. Varningar 
och försiktighet: Semaglutid ska inte användas till patienter med typ 1-diabetes mellitus eller vid behandling av diabetesketoacidos. Semaglutid är ingen 
ersättning för insulin. Akut pankreatit har observerats vid användning av GLP-1-receptoragonister. Patienter bör informeras om de karakteristiska symtomen 
på akut pankreatit. Vid misstänkt pankreatit ska behandlingen med semaglutid upphöra. Om pankreatit fastställs, ska semaglutid inte sättas in igen. Det finns 
ingen erfarenhet från patienter med kronisk hjärtinsufficiens NYHA-klass IV och semaglutid rekommenderas därför inte till dessa patienter. Hos patienter med 
diabetesretinopati som behandlas med insulin och semaglutid har en ökad risk för att utveckla komplikationer av diabetesretinopati observerats. Försiktighet ska 
vidtas när semaglutid används till patienter med diabetesretinopati som behandlas med insulin. Graviditet och amning: Semaglutid ska inte användas under 
graviditet och under amning. Fertila kvinnor rekommenderas att använda en preventivmetod när de behandlas med semaglutid. Semaglutid ska sättas ut minst 
2 månader före en planerad graviditet på grund av den långa halveringstiden. För fullständig förskrivarinformation och pris, se fass.se. Datum för översyn 
av produktresumén 10/2018.

Subventioneras endast för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.
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Avsikten var att granska data över pa-
tienter med diabetes typ 2 som bodde 
på de olika sjukhemmen i Stockholm.  
Men jag hittade inte några data om det. 
Jag funderade över eventuella orsaker till 
det och ringde till en del kommuner i 
Stockholm och frågade i fall de hade en 
diabetessjuksköterska inom kommunen 
som tog hand om patienter med diabe-
tes på sjukhemmen. Samtliga svarade att 
de inte hade någon sådan Bilden stäm-
mer med verkligheten d.v.s. ingen diabe-
tessjuksköterska fanns inom sjukhem-
men som kunde ge en professionell vård 
till äldre med diabetes typ 2 inom kom-
munal verksamhet under mina olika 
praktikplatser och de ställen jag jobbade  
för. Frågan är varför och hur länge till ska 
var så. Jag jobbade på en äldre boende 
där jobbade sjuksköterskor som var 
specialiserad i demens vård och åkte in-
om kommunens olika boende och hand-
ledde personal i demensvård. Liknande 
åtgärde för diabetes inom kommunen 
höjar kompetensen om diabetesvård 
inom personalen.
Beträffande t ex HbA1C var det 105 
patienter som inte finns med i rapporte-
ringen till NDR. Sannolikheten att dem 
flesta bodde på något sjukhem är stor. 

Min tolkning är i så fall att de inte sköts 
av någon diabetessjuksköterska som 
kunde registrera data. Och den ansvariga 
läkaren hade inte kanske heller registre-
rad data om sina patienter i NDR. En 
annan fundering som jag har är varför  
det inte finns data över  patienter med 
diabetes som bor på särskilda boende i 
NDR separat.
Medelvärden för HbA1C var inte särskilt 
högt. Man hoppas att äldre inte hade 
låga faste blodsocker under dygnets olika 
tider särskild nattetid.
Tyvärr var det svårt att se hur många 
tabletter eller hur mycket insulin indivi-
derna i studien hade använt.  Jag ser 
detta som en stor brist.  Behandling med 
tabletter var fortfarande vanligare i båda 
grupperna trots att njurfunktionen avtar 
bland äldre med åren som passera. Indi-
vider som behandlades med tabletter 
hade HbA1C runt 51 mmol/mol. Detta 
värde motsvarar ett blodsocker runt 7- 
9 mmol/mol vilket är bra och passar 
denna målgrupp. Enligt litteratur bör 
blodsockret ligga högt bland denna 
grupp.
Båda grupperna hade en HbA1C runt 
60 mmol/mol med behandling av Insulin 

eller insulin och tablett. Detta följer rikt-
linjen för behandlingen d.v.s. blandbe-
handlingen blev mer intensiv när blod-
sockret hade gått upp. Information om 
samsjukligheter är inte med detta arbete. 
En del av patienterna mest äldre som var 
65-80 år gammal saknade  fotstatus. 
Detta är oroväckande: fotstatus bör gö-
ras enligt riktlinjerna och diabeteshand-
boken. Att kunna gå och sköta sin ADL 
och vardag  höjer livskvaliteten för vem 
som helst. Beträffande ÖBF var inte si-
tuationen bättre. Det saknades data från 
flera tal äldre.
Jag önskar att äldre med diabetes inom 
sjukhemmen sköts bättre och min upp-
fattning om att de inte får vård på lika 
villkor med hög kvalite som andra pa-
tienter är bara en slump.
För referenser kontakta författaren 
Hamide Khedri, Institutionen för 
medicinska vetenskaper. Specialist-
sjuksköterskeprogrammet

Alla Diagram och Bilagor som 
hänvisas i texten i denna D-upp- 
sats finns på sidorna som följer:  
46-50!



LANTUS + GLP-1 ANALOG
= BÄTTRE TILLSAMMANS*

* Insulin Glargin 100E/ml+GLP1 analog lixisenatid 
i jämförelse med Insulin Glargin 100E/ml.

Suliqua®  (insulin glargin + lixisenatid) , 100 enheter/ml + 33 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning i en förfylld injektions-

penna. Rx, F, A10AE54.  Indikation: Suliqua är avsett för, i kombination med metformin, behandling av vuxna med diabetes 

typ 2 för att förbättra den glykemiska kontrollen när tillräcklig kontroll inte uppnåtts med metformin enbart eller i kombi-

nation med ett annat peroralt glukossänkande läkemedel eller basinsulin. Varningar och försiktighet: Suliqua ska inte an-

vändas hos patienter med diabetes typ 1 eller vid behandling av diabetesketoacidos. För ytterligare information och pris-

uppgift, se www.fass.se. Förpackningar: Suliqua SoloStar 5x3 ml pennor. Kontaktuppgifter: Sanofi AB, Box 30052, 104 25 

Stockholm, tel: +46 8 634 50 00, www.sanofi.se. Vid frågor om våra läkemedel kontakta: infoavd@sanofi.com. Datum för 

senaste översyn av produktresumén; september 2018. Suliqua ingår i läkemedelsförmånen endast för patienter med typ 

2-diabetes som inte har nått tillräcklig glykemisk kontroll genom metformin och långverkande insulinbehandling, och när 

behandling med GLP-1 analog bedöms vara lämplig. SASE.LALI.19.03.0153, april 2019.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För ytterligare information se www.fass.se
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Diagram 1 - antal patient med diabetes och antal som fanns rapport på och var 65-80 år  
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Diagram 2- antal patient med diabetes och antal som fanns rapport på och var 81-99+ år  
 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000

0
2000
4000
6000
8000

10000
12000
14000
16000
18000
20000

Diagram 1 - antal patient med diabetes och antal som fanns 
rapport på och var 65-80 år 

Diagram 3 - behandling med olika preparat och HbA1c för in-
divider som var 65-80 år 

Diagram 5 - antal patient med diabetes och antal som fanns 
rapport om och var 65-80 år 

Diagram 2 - antal patient med diabetes och antal som fanns 
rapport på och var 81-99+ år 

Diagram 4 - behandling med olika preparat och HbA1c för in-
divider som var 81- 99+ år 

Diagram 6 - antal patient med diabetes och antal som fanns 
rapport om och var 81-99 år

Diagram och Bilagor

 

Diagram 2- antal patient med diabetes och antal som fanns rapport på och var 81-99+ år  
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Diagram 3- behandling med olika preparat och HbA1c för individer som var 65-80 år  
 

 
Diagram 4- behandling med olika preparat och HbA1c för individer som var 81- 99+ år  
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Diagram 5- antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år  
 

 

 

Diagram 6- antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99 år  
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Diagram 5- antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år  
 

 

 

Diagram 6- antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99 år  
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Diagram 7 - behandling med olika preparat och fotundersök-
ning för individer som var 65- 80 år 

Diagram 9 - antal patient med diabetes och antal som fanns 
rapport om och var 65-80 år 

Diagram11 - behandling med olika preparat och ögonbottenfo-
tografering för individer som var 65-80 år 

Diagram 8 - behandling med olika preparat och fotundersök-
ning för individer som var 81- 99+ 

Diagram 10 - antal patient med diabetes och antal som fanns 
rapport om och var 81-99 år 

Diagram12 - behandling med olika preparat och ögonbotten- 
fotografering för individer som var 81-99 + 

Diagram och Bilagor

 
Diagram 7- behandling med olika preparat och fotundersökning för individer som var 65- 80 år  

 

 
Diagram 8- behandling med olika preparat och fotundersökning för individer som var 81- 99+  
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Diagram 7- behandling med olika preparat och fotundersökning för individer som var 65- 80 år  

 

 
Diagram 8- behandling med olika preparat och fotundersökning för individer som var 81- 99+  
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Diagram 9 - antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år  
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Diagram 9 - antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år  
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Diagram 10 - antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99 år  

 

Diagram11 - behandling med olika preparat och ögonbottenfotografring för individer som var 65-
80 år  

 

 
Diagram12 - behandling med olika preparat och ögonbottenfotografring för individer som var 
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Diagram 10 - antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99 år  

 

Diagram11 - behandling med olika preparat och ögonbottenfotografring för individer som var 65-
80 år  

 

 
Diagram12 - behandling med olika preparat och ögonbottenfotografring för individer som var 
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Diagram och Bilagor
BILAG 1  MEDELVÄRDE HBA1C
Tabell 1- översikt över antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år 

Tabell 2- översikt över antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99+

 Tablett  Insulin  Tablett/  GLP-1  GLP-1/  GLP-1/  GLP-1/  
     insulin    tablett  insulin  T/I

 4696 4591 901 875 1345 1317 0 0 11 11 0 0 50 49 

 4777 4624 896 857 1406 1357 0 0 15 14 0 0 76 72 

 5275 5065 807 761 1486 1452 0 0 29 28 0 0 152 152 

 5445 5287 773 724 1454 1392 0 0 43 43 0 0 262 258
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 Tablett  Insulin  Tablett/  GLP-1  GLP-1/  GLP-1/  GLP-1/  
     insulin    tablett  insulin  T/I

 770 742 385 366 185 181 0 0 1 1 0 0 0 0 

 818 775 406 388 199 188 0 0 1 1 0 0 2 0 

 913 869 441 409 230 219 0 0 3 3 0 0 6 0 

 1000 939 421 384 235 223 0 0 5 5 0 0 8 0
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Tabell 3 – översikt över behandling med olika preparat och HbA1c  för individer  som var 65-80 år

 Tablett HbA1C Insulin HbA1C Tablett/ HbA1C GLP-1 HbA1C GLP-1/ HbA1C GLP-1/ HbA1C GLP-1/ HbA1C 
     insulin  anal  tablett  insulin  T/I

 4591 51,5 875 59,4 1317 60,5 0 0 11  0 0 0 49 54 

 4624 51,1 857 59,8 1357 60,6 0 0 14  0 0 0 72 56 

 5065 51,2 761 58,5 1452 60,4 0 0 28 54,6 0 0 152 56,8 

 5287 50,7 724 58,2 1392 59,9 0 0 43 54,1 0 0 258 54,9

Tabell 4 - översikt över behandling med olika preparat och HbA1c  för individer  som var 81- 99+

 Tablett HbA1C Insulin HbA1C Tablett/ HbA1C GLP-1 HbA1C GLP-1/ HbA1C GLP-1/ HbA1C GLP-1/ HbA1C 
     insulin  anal  tablett  insulin  T/I

 742 51,9 366 60,9 181 60,8 0 0 1 0 0 0 0 0 

 775 51,9 388 60,5 188 61 0 0 1 0 0 0 2 0 

 869 51,8 409 61,5 219 62,2 0 0 3 0 0 0 6 0 

 939 52,1 384 60,8 223 60,2 0 0 5 0 0 0 8 0
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Tabell 6- översikt över antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99+

 Tablett  Insulin  Tablett/  GLP-1  GLP-1/  GLP-1/  GLP-1/  
     insulin    tablett  insulin  T/I

 4696 4309 901 809 1345 1231 0 0 11 0 0 0 50 48 

 4777 4123 896 738 1406 1220 0 0 15 0 0 0 76 60 

 5275 4521 807 663 1486 1259 0 0 28 23 0 0 152 130 

 5445 4710 773 620 1454 1239 0 0 43 37 0 0 262 230
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 Tablett  Insulin  Tablett/  GLP-1  GLP-1/  GLP-1/  GLP-1/  
     insulin    tablett  insulin  T/I

 770 693 385 337 185 161 0 0 1 0 0 0 0 0 

 818 665 406 320 199 157 0 0 1 0 0 0 2 0 

 913 752 441 342 230 186 0 0 2 0 0 0 6 0 

 1000 780 421 303 235 187 0 0 4 0 0 0 7 0
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Tabell 7- översikt över behandling med olika preparat och fotundersökning  för individer  som var 65- 80 år

 Tablett Fot- Insulin Fot- Tablett/ Fot- GLP-1 Fot- GLP-1/ Fot- GLP-1/ Fot- GLP-1/ Fot- 
  status  status insulin status  status tablett status insulin status T/I status

 4501 4309 853 809 1289 1231 0 0 11  0 0 0 49 48 

 4585 4123 853 738 1372 1220 0 0 15  0 0 0 74 60 

 5119 4521 769 663 1441 1259 0 0 28 23 0 0 150 130 

 5280 4710 733 620 1421 1239 0 0 43 37 0 0 258 230

Tabell 8- översikt över behandling med olika preparat och fotundersökning  för individer  som var 81-99+år

 Tablett Fot- Insulin Fot- Tablett/ Fot- GLP-1 Fot- GLP-1/ Fot- GLP-1/ Fot- GLP-1/ Fot- 
  status  status insulin status  status tablett status insulin status T/I status

 725 693 363 337 175 161 0 0 1 0 0 0 0 0 

 777 665 385 320 189 157 0 0 1 0 0 0 2 0 

 879 752 425 342 223 186 0 0 2 0 0 0 6 0 

 958 780 403 303 226 187 0 0 4 0 0 0 7 0

BILAG 2  FOTUNDERSÖKNING
Tabell 5- översikt över antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år 
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BILAG 3   ÖGONBOTTENBOTTENFOTOGRAFERING
Tabell 9 - översikt över antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 65-80 år 

Tabell 10 -  översikt över antal patient med diabetes och antal som fanns rapport om och var 81-99 år

 Tablett  Insulin  Tablett/  GLP-1  GLP-1/  GLP-1/  GLP-1/  
     insulin    tablett  insulin  T/I

 4696 4080 901 764 1345 1202 0 0 11 0  0 0 50 47 

 4777 4166 896 763 1406 1264 0 0 15  0 0 0 76 68 

 5275 4707 807 692 1486 1337 0 0 29 26 0 0 152 145 

 5445 4911 773 647 1454 1314 0 0 43 38 0 0 262 245
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 Tablett  Insulin  Tablett/  GLP-1  GLP-1/  GLP-1/  GLP-1/  
     insulin    tablett  insulin  T/I

 770 650 337 313 185 160 0 0 1 0 0 0 0 0 

 818 687 373 337 199 177 0 0 1 0 0 0 2 0 

 913 785 402 357 230 198 0 0 3 0 0 0 6 0 

 1000 868 389 341 235 201 0 0 4 0 0 0 8 0
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Tabell 11 - översikt över behandling med olika preparat och ögonbottenfotografering  för individer  som var 65-80 år

 Tablett ÖBF Insulin ÖBF Tablett/ ÖBF GLP-1 ÖBF GLP-1/ ÖBF GLP-1/ ÖBF GLP-1/ ÖBF 
     insulin  anal  tablett  insulin  T/I

 4295 4080 807 764 1256 1202 0 0 9  0 0 0 49 47 

 4404 4166 809 763 1321 1264 0 0 15  0 0 0 74 68 

 4968 4707 738 692 1401 1337 0 0 27 26 0 0 147 145 

 5141 4911 698 647 1381 1314 0 0 39 38 0 0 251 245

Tabell 12 - översikt över behandling med olika preparat och ögonbottenfotografering  för individer  som var 81-99 + 

 Tablett ÖBF Insulin ÖBF Tablett/ ÖBF GLP-1 ÖBF GLP-1/ ÖBF GLP-1/ ÖBF GLP-1/ ÖBF 
     insulin  anal  tablett  insulin  T/I

 689 650 337 313 174 160 0 0 1 0 0 0 0 0 

 740 687 373 337 186 177 0 0 1 0 0 0 2 0 

 835 785 402 357 214 198 0 0 3 0 0 0 6 0 

 926 868 389 341 221 201 0 0 4 0 0 0 8 0



FRAMTIDENS
DIABETESHANTERING
ÄR HÄR
Nya Dexcom G6® kontinuerlig 
glukosmätning (rtCGM*) är det 
första diabeteshanteringssystemet 
i realtid som godkänts för inga** 
fingerstick.

Dexcom G6 CGM visar dynamisk information 
om blodsockrets riktning och hastighet vilket 
ger användarna kunskap som hjälper dem 
hantera sin diabetes.

I 5 kliniska prövningar har det visats att 
Dexcom CGM†:

ü  Sänker HbA1c1,2,3

ü  Minskar risken för hypoglykemi4,5
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        välbefinnandet2
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The new Dexcom G6® Continuous Glucose 
Monitoring (CGM) System is the first real-time 
diabetes management system approved with  
zero* fingersticks.

CGM displays dynamic information about glucose  
direction and speed, giving users additional insight  
to help with diabetes management.

In 5 clinical trials, Dexcom CGM use has proven to†:

	Lower HbA1c1,2

	Reduce risk of hypoglycaemia3,4

			Increase the time spent ‘in range’1,2 

			Improve quality of life and well-being5
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* If your glucose alerts and readings from the G6 do not match symptoms or expectations, use a blood glucose meter to make diabetes treatment decisions. † Previous 
CGM systems have shown to lower HbA1c. JAMA. 2017; 317(4): 371-378.

 References: 1. Beck RW, et al. DIAMOND - JAMA. 2017. 2. Soupal J et al. COMISAIR, Diabetes Technol Ther. 2016. 3. Heinemann L, et al. HypoDE, Lancet. 2018. 4. Reddy 
M et al. iHart CGM Diabet Med. 2018. 5. Lind M, et al. GOLD JAMA. 2017. 6. Shah VN, et al. Diabetes Technol Ther. 2018. © 2018 Dexcom UK & Ireland. Dexcom UK  
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Session 1 började med diskussion kring 
digitala nätläkartjänster i primärvården. 
På kort tid har antalet besök hos nätlä-
kare ökat snabbt. Är vård på nätet ett 
hot eller en möjlighet för patienter med 
kroniska sjukdomar? Privat digital vård 
har funnits i Sverige sedan 2014. Tjänsten 
betalas av regionen där patienten bor, 
650 kr/”besök”. Kostnadsökning 275 milj. 
Det är totalt sett ännu en liten del av 
totala vården, men ökar snabbt. Vanligt 
att man söker för övreluftvägsinfektioner, 
urinvägsinfektioner, och olika ögonåkom-
mor. Även ångest, astma, allergi och 
sömnstörning är vanligt att man söker 
för på nätet. Diskuterades digital vård vid 
akuta åkommor och kroniska sjukdomar. 
Studier saknas ännu på säkerhet och 
kostnadseffektivitet. Dokumentationen 
är viktigt, hur löser vi det? Kontentan blev 
att nätläkartjänsterna är och kommer att 
vara ett komplement till fysiska besök i 
den traditionella sjukvården och till tele-
fonkontakter. Utvecklingen skulle behöva 
gå ännu snabbare och många besök 
skulle kunna bytas till digitala enligt vissa. 
Ersättningsbiten behöver lösas, men vi 
ska inte slösa för mycket energi på hin-
der. SKL håller på att ta fram nationell 
lösning för digital vård och ersättnings-
formen för denna. Ska man kunna ”lista 
sig” digitalt? Är digital vård jämlik med 
tanke på språk, kostnad och teknik? Hur 
göra med tolksamtal? Mest lämpat för 
vissa patienter? KRY har lösning vad gäl-
ler språk, en app med 27 språk. Den kan 
känna av vilket språk patienten talar. Di-

gital vård är ett komplement, inte lös-
ningen. Eller vad fungerar bäst för just 
detta besök? Någon såg digitaliseringen 
som ökad möjlighet till jämlikhet och att 
man som patient ska ha möjlighet att 
välja. En person med typ 1 diabetes som 
bor på liten ort i glesbygd såg positiva 
möjligheter till ”nätvård”.  Hjälp 24/7?  
Önskemål om nationell resurs t ex dia-
betessjuksköterska som kanske skulle 
kunna förhindra en del akuta situationer? 
Koppla rätt kompetens till rätt behov. 
Problem vid ”besök” då man kan behöva 
komplettera med EKG, laboratoriepro-
ver eller röntgen.  I appen finns triagering, 
om digitala läkaren bedömer att kvalifi-
cerad bedömning inte kan ske, då behö-
ver patienten inte betala. Kvalificerad 
rådgivning kräver fysiskt möte. 
Barn & ungdomar med diabetes, session 
2: Vem hjälper barn och unga med typ 1 
- fungerar samhällets skyddsnät även 
utanför hemmet? Man är ”barn” upp till 
18 års ålder i svensk sjukvård. Sverige har 
världens bästa barndiabetesvård, världs-
bäst vad gäller målvärden.  Målvärde i 
övriga världen 57 mmol/mol, i Sverige 
har målet sänkts till 48 mmol/mol och 32 
% av barnen når detta i Sverige. 6,6 % av 
barnen har HbA1c > 70 mmol i Sverige. 
Vi har hög teknikanvändning, bra utbild-
ning och oftast bra kontakt med skola 
eller institutioner. 95 % av barnen har 
CGM/FGM, alla erbjuds. Krävande vård, 
bra lagstiftning. Fr om 1/7 2009 finns en 
lag som ska garantera barn med diabetes 

stöd under skoltid. Familj, sjukvård, skola 
viktig triangel. Rektorns ansvar att se till 
att resurser finns så att barnet får hjälp 
med egenvården. På HVB boenden kan 
det vara komplicerat med diabetes. 
Egenvård, sjukvård, vem har ansvaret. 
Svårt t ex vid samtidigt självskadebete-
ende. Socialtjänsten kan bli bättre på den 
medicinska delen. Svårigheter bland an-
nat pga. olika journalsystem och olika 
huvudmän. Egenvården innebär så mkt, 
inte bara testa glukosvärden. Mycket 
påverkar såsom fysisk aktivitet, stress, 
bedöma insulin doser osv. Psykiska pro-
blemen ställer till det ytterligare när 
hjärnan är full av annat. Diabetessjukdo-
men tar mycket psykisk energi. Elevas-
sistent kan behövas. Tufft lägga ansvaret 
på lärare. Krav på elevassistent om så 
behövs, önskemål fr Ung Diabetes. 
På eftermiddagen seminarium 3: Äldre 
med diabetes inom kommunal hemsjuk-
vård – vem för deras talan? Ordförande 
i dietisternas riksförbund, referensgrupp 
diabetes, började att berätta om Grön 
bok, om mat för vuxna med diabetes. 
Grönbok är framtagen av Nationella 
Diabetesteamet med syfte att sprida 
kunskap om mat vid diabetes. Agneta 
Lindberg, ordförande i SFSD, berättade 
om ett patientfall med typ 1 diabetes. 
Patienten hade insulinpump, CGM och 
kolhydraträknade. Hon har hittills klarat 
sig själv med sin systers hjälp. Nu behov 
av mer hjälp pga. försämrad syn, nervska-
dor i händerna, problem med finmotori-

Almedalen 2019 - några axplock

Måndagens tre seminarier var arrangerade av Nationella 
Diabetesteamet och faciliterat av Novo Nordisk. Tema var 
”Nätläkares vara eller icke vara i vården av kroniskt sjuka”, 
”Vem hjälper barn och unga med typ 1 diabetes utanför 
hemmet” och ”Äldre med diabetes”.

Marianne Lundberg SFSD och Margareta 
Arcombe Diabetesföreningen Skåne Län.
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ken och systern har gått bort. Sista åren 
har diabeteskontrollen fungerat bra. SIP 
utarbetas. Hemsjukvården önskar gå 
över till pennor med fasta doser ordine-
rade av läkare samt att minska på kon-
trollen. Man tycker att hon är ju ändå 66 
år så 10-15 mol/L kan vara OK. Patienten 
vill inte bli av med pumpen och den 
kontinuerliga glukosmätningen och öns-
kar fortsatt bra kontroll. Känner rädsla 
och oro. Det behövs ökad kunskaps- och 
kompetensnivå hos många av dem som 
ersätter egenvården. Margareta Arcom-
be, patientföreträdare från Diabetesför-
eningen Skåne län, var inte rädd tidigare, 
men nu sedan hon har fått kännedom 
om detta känner hon sig orolig inför 
framtiden. Kommunal hälso- och sjuk-
vård ska vara samma sjukvård, det ska 
egentligen inte vara någon skillnad enligt 
Anna Nergårdh, utredare för samordnad 
utveckling för god och nära vård, men 
alla kommuner har inte samma förutsätt-
ningar. I hemsjukvården erbjuds t.ex. säl-
lan fotvårdsundersökning. Ansvarsmäs-
sigt ska det vara lika. Det krävs både re-
surser och kompetens. Om vi gör för-
bättringar så gör vi vinster menar Anna 
Nergårdh. Tillföra medel för omställning 
är helt nödvändig för förtroendet för 
sjukvården. Det ska inte bero på vilken 
huvudman. Eva Nilsson Bågenholm, kva-
litetsdirektör på Humana och ordföran-
de för Vårdföretagarna, menar att det 
inte ska finnas någon acceptans för an-
nan vård på särskilda boenden. Men det 
kan vara svårt att få ihop team med rätt 
kompetens. Antalet äldre med diabetes 
kommer att öka både med och utan 
teknik. Uppföljning av delegeringar vik-
tigt. Anna Nergårdh menar att den här 
typen av sjukvård funkade förr, men 
funkar inte i dag. Systemen är inte byggda 
för den sjukvård vi bedriver i dag. Pri-

märvårdsreformen som lades fram förra 
året måste hänga ihop och fungera oav-
sett huvudman; samverkan region, spe-
cialistsjukvård, primärvård, hemsjukvård. 
Allt i vården skall kunna utföras hemma. 
Tänk team med olika kompetenser och 
personcentrerad vård. Maktförskjutning, 
vad är viktigt för dig som patient.  
Seminarium 4 arrangerat av Diabetesor-
ganisationen (DiOS) i Sverige, Riksför-
bundet HjärtLung och Novo Nordisk 
handlade om hjärt-kärlsjuka patienter 
med typ 2 diabetes har råd att vänta in 
den nya kunskapsstyrningen?  Trots upp-
daterade riktlinjer och i väntan på att 
systemet för kunskapsstyrning hittar sin 
form finns en oro för att ny kunskap inte 
implementeras i hälso- och sjukvården. 
2017 kom nya uppdaterade riktlinjer från 
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket 
med rekommendationer vad gäller be-
handling av personer med typ 2 diabetes 
och hjärt- kärlsjukdom. Det framkom att 
vården är god på det stora, hela ffa akut-
sjukvården, enligt Christina Cars-Ingels, 
generalsekreterare Riksförbundet Hjärt-
Lung. Men när det gäller att leva länge 
trots kronisk sjukdom, att få vara delaktig 
i vården saknas en del. Även när det gäller 
tillgänglighet finns en del att önska. Vår-
den skiftar i de olika i regionerna, kompe-
tens finns, men kanske inte just på min 
vårdcentral. Thomas Magnusson, för-
bundsordförande DiOS, menar att jag 
som patient vill tala om min diabetes, 
mina värden, det handlar om mig. Paten-
ten har ansvar, men måste få hjälp, stöd 
och verktyg. Vad gäller patientdelaktighet 
och nöjdhet har Sverige dåliga värden 
(Vårdanalys). Nyckeln är att jobba i part-
nerskap, jobba med motivation. För att bli 
motiverad krävs tid att få tänka på vad 
som känns viktigt för mig att ändra på 
över tid. Yttersta ansvaret är mitt som 

patient, men olika professioner måste 
samlas kring mig, utefter vad just jag be-
höver. Inte bara informationsöverföring. 
Framförallt när man får sin diagnos är det 
viktigt med tät kontakt, att få erbjudande 
om patientutbildning, men det är patien-
tens ansvar att ta emot. Personlig hälso-
plan efterfrågas från patientföreträdarna. 
Att jag som patient förstår min behand-
ling, har möjlighet att välja utifrån mina 
förutsättningar. Få kunskap om min sjuk-
dom och hur jag skall hantera den. Sjuk-
vårdens ansvar att ge, patientens ansvar 
att ta emot och hantera. Vi har fortfa-
rande ett patriarkalt sjukvårdssystem, vi 
bjuder inte in patienten fullt ut. 
Clas Held, professor i kardiologi, menar 
att riktlinjer inte är lag, men att det finns 
en tröghet att implementera och efter-
följa riktlinjer. För att bli motiverad att ta 
sina mediciner och beteendeförändra, 
krävs större insatser från sjukvårdens si-
da. Sjuksköterskor är en framgångsfaktor.
Åke Åkesson, verksamhetschef Hälso-
centralen Borgholm, menar att involvera 
patienten är totalnödvändigt. Professio-
nens ansvar att övertyga patienten att 
det är hens ansvar. Patienten måste veta 
namnet på sin diabetessjuksköterska och 
vissa behöver komma oftare än andra. 
Teamarbete viktigt. Diabetessjuksköter-
skorna står för kontinuiteten, det måste 
finnas tillräckligt många på enheten. Kun-
skap är motor för motivation. Hjärtskola 
har stor betydelse av patientutbildning, 
halvering av dödligheten, enligt Clas Held 
(studieresultat snart på väg att publice-
ras). Kvalitetsregistren är viktiga för kvali-
tetsförbättring. Patienten behöver invol-
veras mer i beslutsprocessen. Patienten 
måste bjudas in i dialogen. Engagerade 
läkare och sjuksköterskor viktiga kvali-
tetsfaktorer. 

David Nathanson, Anna Olivecrona, Robin Åhrling , Inga-Lena Anders-
son, Agneta Lindberg, Göran Hägglund.

Margareta Arcombe, Agneta Lindberg, Anna Nergårdh, Eva Nilsson 
Bågenholm, Göran Hägglund.
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Framgångsfaktorer enligt panelen: flytta 
resurser till där de behövs mest, tydlig-
gör sjuksköterskans roll, kontinuitet, en-
gagemang, betona patientens roll, fast 
vårdkontakt, ”koordinator”, motiverande 
samtal, dra nytta av teknik, kvalitetsregis-
ter, personcentrerad vård. Enligt Christi-
ne Cars-Ingels underskattar vi ofta pa-
tienterna intresse och förmåga att han-
tera AI och personcentrerad vård frigör 
resurser till dem som behöver det mest. 
På kvällen var Marianne med på rund-
bordsdiskussion där syftet var att dela 
erfarenheter och goda exempel mellan 
regionerna och lära av varandra. Fråge-
ställning i fokus var vilka de största utma-
ningar är och vad som skulle kunna göra 
skillnad på ett års sikt och vad som 
skulle krävas på längre sikt för att tillhan-
dahålla en diabetesvård i världsklass. I 
Skåne lever ca 70 000 personer med 
diabetes, både typ 1 och typ 2. 55 000 är 
registrerade i NDR som typ 2. I Region 
Skåne finns det sedan 2016 tre samord-
nare inom diabetesvård med syfte att 
verka för en god, säker och jämlik diabe-
tesvård. Samordnarnas huvudsakliga ar-
betsuppgifter är att följer kvalitén på dia-
betesvården via NDR och har hittills 
jobbat hårt med att säkra överföringar 
av data från digitala patientjournalsyste-
met PASIS till NDR. 
Samordnarna ordnar fortbildningsaktivi-
teter flera ggr/termin samt nätverksträf-
far och olika utbildningsaktiviteter. Nu i 
höst även möten med patientföreningar 
och med regionens MAS:ar. Samord-
narna samverkar med olika processer 
avseende diabetesvården både regionalt 
och nationellt och stöttar i förbättrings-
arbeten på enskilda vårdcentraler. En 
annan viktig del är certifiering av enheter 
som uppfyller följande krav: att enheten 
registrerar i NDR, att man går på årliga 
fortbildningar anordnade av samord-
narna, att man har kallelsesystem för dia-
betespatienterna, att det finns medi-

cinskt ansvarig läkare med specialintresse 
för diabetes och att LED-talen följs dvs. 
max 400 patienter/heltid samt har dia-
betessjuksköterska med minst 15 hp in-
om diabetesvård för att säkra god och 
personcentrerad vård.
Största utmaningen är att många diabe-
tessjuksköterskor i primärvården slutar 
pga. att man inte får arbeta som diabe-
tessjuksköterska fullt ut. Man måste sitta 
i telefon och triage, det är stort fokus på 
tillgänglighet. Det finns goda exempel där 
verksamhetschefen är en viktigfram-
gångs faktor så att teamet får avsatt tid 
för enhetens diabetespatienter samt 
fortbildning. Vad som krävs på sikt är 
också att högskolor och universitet fort-
sätter att bedriva diabeteskurser på av-
ancerad nivå i diabetesomvårdnad. 
Dag 2 startade vi med en fokusgrupps-
diskussion klockan 07,15! – 08,45 kring 
möjlighet till samverkan kring patienter 
med hjärt- kärlsjukdom, njursjukdom 
och diabetes, ganska slående att synen 
på dessa patienter skiljer betydligt, 
många tänker att det är den gamle mul-
tisjuke hemsjukvårdspatienten det gäller 
medan det med stor sannolikhet kan 
röra sig om relativt pigga patienter under 
65 år med väldigt dålig prognos om 
inget görs. Diskussionen arrangerades av 
Astra Zeneca och modererades av Op-
ticom. 
Därefter följde en session med: Vilka 
möjligheter ger ny teknik för AI/Artificiell 
Intelligens och maskininlärning för att 
stödja både vården och patienterna? Ta-
lare var Damon Tojjar från Skåne som 
utarbetat ett behandlingsstöd för pri-
märvården vad gäller diabetes. En sex 
månaders studie är genomförd och före-
dragshållaren var oerhört entusiastisk. Vi 
får väl se när resultaten presenteras.
Dag 3 innan hemresan var vi på ett väl-
digt givande seminarium som arrangera-
des av Svensk sjuksköterskeförening  

(SSF). Vad innebär teamets olika kompe-
tenser för en personcentrerad, kun-
skapsbaserad och säker vård? Där lyftes 
sjuksköterskans och framförallt specia-
listsjuksköterskans kompetens fram, inte 
bara någon som servade läkarna med 
blodtryck etc. Teamarbete bygger på att 
allas kompetens är viktig i den person-
centrerade vården och framförallt måste 
patientens kompetens lyftas fram och bli 
både sedd och hörd.
Marianne Lundberg, sekreterare SFSD och 

Agneta Lindberg, ordförande SFSD

Margareta Arcombe, Agneta Lindberg,  
Anna Nergårdh.

Marianne Lundberg. Stig Attvall, Hanna Brodda, Magnus Lön-
dahl.

Margareta Arcombe, Agneta Lindberg.

Saffranspannkaka med salmbärssylt och 
grädde.
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180 dagar 
av frihet!
Det första och enda 
långtids-CGM-systemet 
blev just ännu bättre 

Eversense XL är nu ännu enklare och 
säkrare, för maximal frihet i en aktiv vardag. 
Den nya smartsändaren ger mer exakt 
mätning i upp till 180 dagar, med MARD på 
9,4 procent1. Korrekta värden och varningar 
gör att du slipper bli ”larmtrött”, och får god 
hjälp särskilt när du behöver det som bäst  
– i det hypoglykemiska området.

Vill du veta mer? Kontakta din vårdgivare 
eller besök www.rubinmedical.se
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FEND (den europeiska diabetessjukskö-
terskeorganisationen) hade sin konfe-
rens helgen före EASD, också i Barcelo-
na. Nedan kan ni se en bild på mig och 
Anne-Marie Felton, President for FEND. 
Hon var med och startade FEND för 24 
år sedan. FEND kommer att fira 25 års 
jubileum nästa år och kommer då även 
att fira minnet av att det är 200 år sedan 
Florence Nightingale föddes. FEND 
kommer att ha konferens i Wien 2020 
och i Stockholm 2021, alltid helgen före 
EASD och i samma stad som EASD. 
Vad får då jag ut av EASD som diabetes-
sjuksköterska? Här kommer några av 
årets take home messages:
• Time in Range (TiR) – Tid i Målområ-
det, viktigt, pratades det mycket om. 
Mindre svängighet kan bli möjligt med 
hjälp av tekniska hjälpmedel och med 
hjälp av många av de olika diabetesläke-
medel som står till buds i dag. Färre hy-
poglykemier kan resultera i mer tid i 
målområdet. Hypoglykemier är ju för-
enat med stort obehag för patienten 
och förknippas med ökad risk för hjärt- 
kärlhändelser. 
• Vikten av att undvika hypoglykemi - ta 
hjälp av tekniken. Och våga fråga och 
prata med patienten om låga värden. 
Patienterna tar inte alltid upp det själva.
• Typ 2 heterogen sjukdom. Glöm inte 
betacellsdysfunktionen som progredie-
rar vid typ 2.

V• iktigt med personcentrerad diabetes-
behandling. Det finns ju nu som sagt så 
många läkemedel att välja mellan. 
För mer detaljerade föreläsningar och 
resultat av läkemedelsstudier hänvisar jag 
till Anders Frids rapporter och andra 
nyheter på https://www.dagensdiabetes.
se/, Dagens Medicin eller andra rappor-
ter. 
Några axplock från de tre dagarna som 
jag var på konferensen:
Jag började med att lyssna på resultat 
från en studie om hur hypoglykemier 
påverkar partners, barn och andra när-
stående. Vi fick höra en mamma med 
insulinbehandlad diabetes och hennes 
barn och make berätta. Barnen påverka-
des bl.a. av hennes plötsliga humörsväng-
ningar när henne glukosvärden sjönk. 
Refererades till TALK-HYPO study, stu-
die med 4300 patienter och familjemed-
lemmar. Googla gärna på Family Mem-
bers: The Forgotten Players in the Diabetes 
Care Team (The TALK-HYPO Study) htt-
ps://www.talkabouthypos.com/
64% of family members of people with 
diabetes are worried or anxious about the 
risk of hypoglycaemia. 74% of the study 
participants state that they spend less ti-
me on activities such as hobbies, holidays 
or being with other friends or family as a 
result.  64% of family members of people 
with diabetes are worried or anxious about 
the risk of hypoglycaemia. 43% report that 
the primary barrier to these conversations 

is their relative with diabetes not wanting 
to talk about hypos.

Om det inte vore för oro och rädsla för 
hypoglykemier skulle fler patienter nå 
målen. Man tar lägre insulindoser eller 
färre läkemedel med risk för senkomlika-
tioner som följd. Även professionen kan 
tveka att optimera behandlingen av 
rädsla för låga värden.
Richard M. Bergenstal från USA talade 
om Glucose management beyond Hba1c 
och menade att fler utfallsmått än 
HbA1c behövs vad gäller glukoskontrol-
len. HbA1c styr våra beslut för behand-
ling, men kan dölja glukosvariabilitet 
(svängighet) och hypoglykemier. Som jag 
skrev tidigare, rädsla för hypolykemier 
kan styra behandlingsbeslut för både 
patienter och vårdgivare. Det blir färre 
komplikationer om ökad tid i målområ-
det. Vi behöver ett EKG för glukosbe-
handling för att kunna svara på frågan: 
FINNS det ett problem och VAR finns i 
så fall problemet? Kontinuerlig glukos-
mätning (FGM eller CGM) kan hjälpa oss 
att upptäcka detta. 
Olika patienter kan ha samma HbA1c, 
men helt olika kurvor. En person ”kan 
ligga som ett streck”, medan en annan 
med samma Hba1c kan svänga väldeliga. 
Bergenstal menade att vanlig glukosmät-
ning snart kommer att vara ett minne 
blott. Han undrade hur många som 
fortfarande köper vinylskivor.  Han me-
nade också att det är lättare för patien-

EASD konferens i Barcelona  
september 2019
EASD, European Association for the Study of Diabetes, är 
en medicinsk vetenskaplig organisation som grundades 
1965. Syftet är att stödja och uppmuntra forskning inom 
diabetesområdet samt att snabbt sprida denna kunskap för 
att underlätta tillämpning av studieresultaten. 16 000 delta-
gare ca och ett späckat program i stora kongresslokaler en 
bra bit utanför Barcelona. Man tog sig dock ganska enkelt dit 
med tunnelbana. Temperaturen utanför kongressen var be-
haglig, 20-30 grader. 
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Anne-Marie Felton och Marianne Lundberg.  Anders Frid.

ten att förstå tid i målområde än HbA1c, 
att många patienter förstår inte vad 
HbA1c är. HbA1c visar bara en del. Glu-
kosvariabilitet är inte bra för patienten 
och patienten mår inte bra av det. Sliter. 
Riskfaktor för hjärtkärlsjukdom. 
Lyssnade lite på SGLT-2 hämmare och 
typ 1. Vikt (indikation BMI > 27), HbA1c 
och glukosvariabilitet minskade, MEN 
ökad risk för ketoacidos . Viktigt infor-
mera patienten om risken och hur före-
bygga detta. Det kan man läsa om i föl-
jande artikel: International Consensus on 
Risk Management of Diabetic Ketoacido-
sis in Patients with Type 1 Diabetes Treated 
with Sodium-Glucose Cotransporter (SGLT) 
Inhibitors (Danne m.fl., 2019) https://ca-
re.diabetesjournals.org/content/diaca-
re/42/6/1147.full.pdf Där står bl. a. annat 
att det är viktigt att undervisa och upp-
lysa patienten med typ 1 diabetes och 
SGLT-2 behandling om hur minska risk 
för ketoacidos, om orsak och symptom, 
att glukosvärdena inte alltid behöver 
vara så höga, vikten av att ha en keton-
mätare och att använda den på vida in-
dikationer, när söka akut, när göra up-
pehåll i SGLT-2 behandlingen, vätske- in-

sulin- och kolhydratintag och åtgärder 
vid olika ketonvärden.
Mer om Time In Range: New Metrics of 
Control. Integrated care. Decision cycle 
for patient-centered glycemic manage-
ment in Type 2 diabetes. Professor Tho-
mas Danne (från Tyskland, Hannover) 
talade utifrån en modell publicerad i 
Diabetes Care http://diabetologia-jour-
nal.org/wp-content/uploads/2018/09/
EASD-ADA.pdf Rekommenderas, kolla 
modellen!
Han påminde också om att om vi inte 
frågar patienterna om hypoglykemier 
finner vi inga, vilket kan vara ett hinder 
för bättre glukoskontroll och göra det 
svårare för patienten att nå det individu-
ella målet. Det blir inte med automatik 
bättre HbA1c med mer teknologi, men 
patienterna mår ofta bättre enligt Dan-
ne. HbA1c har sina begräsningar. Det är 
mycket som kan påverka glukos ”kon-
trollen”; samsjuklighet, etnicitet, oro, m.m. 
HbA1c visar oss inte VAD som skulle 
kunna åtgärdas, om vi inte vet var ”felet” 
är. Då kan CGM/FGM hjälpa. HbA1c bra 
mått som trend och på populationsnivå. 

För den som vill läsa mer om Time in 
Range: Clinical Targets for Continuous Glu-
cose Monitoring Data Interpretation: Re-
commendations From the International 
Consensus

https://care.diabetesjournals.org/con-
tent/diacare/42/8/1593.full.pdf (Diabe-
tes Care    Volume 42, August 2019)
En annan föreläsning handlade om kon-
tinuerlig glukosmätning och vikten av val 
av rätt teknik för den enskilde patienten. 
Rätt teknik till rätt patient ger ökad följ-
samhet enligt William Polonsky, psykolog 
och professor vid University of Califor-
nia, San Diego, Behavioral Diabetes Insti-
tute, USA (ni vet han som skrev boken 
Diabetes Burn Out/Diabetes hela livet). 
Han visade som första bild en tyngdlös 
isbjörn i en rymdfarkost vilket skulle il-
lustrera en patient utan CGM; I have no 
idea what I am doing, where I am going? 
Vilket system som är bäst för vilken pa-
tient är viktigt för följsamheten, larm - 
inte larm t ex. Att bara ha de larm som 
behövs för just den personen. Feed-
backen är också viktig, samtalet kring 
tekniken. 
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Viktigt att ha samtal kring skillnaden 
SMBG (kapillär mätning) och CGM, kring 
kurvorna osv. Många av de som väljer att 
inte fortsätta med den kontinuerliga 
mätningen litar inte på värdena och har 
kanske inte förstått skillnaden CGM/
SMBG. För många eller onödiga larm kan 
ge larmtrötthet hos både patient och 
närstående. CGM bör vara ett stöd, inte 
ett kontrollredskap. Å ena sidan larm 
och data som kan hjälpa – ”lämna mig 
inte ensam med min diabetes, jag behöver 
verkligen stöd och uppmuntran”. Å andra 
sidan utmattning av att behöva vara 
uppkopplad och tänka på sin diabetes 
hela tiden, ”jag vill bli påmind så lite som 
möjligt – lämna mig ifred. One size does 
not fit all. Polonsky menade att alla, per-
soner med både med typ 1 och typ 2, 
kan vara kandidater för någon form av 
kontinuerlig mätning. Det är olikheterna 
i systemen som kan påverka följsamhe-
ten för olika individer. Patienter föredrar 
oftast system som upplevs som stöd och 
inte som kontroll. 
Professor Stephen Kahn, Seattle, fick det 
prestigefyllda Claude Bernard priset för 
sin forskning kring betacellsdysfunktio-
nen hos personer med typ 2 diabetes. 
Claude Bernard var en fransk fysiolog 
som levde på 1800-talet och anses som 
grundare av den moderna experimen-
tella fysiologin och farmakologin. Profes-
sor Leif Groop från Finland, men då 
verksam i Sverige, Malmö, fick detta pris 
2006. 
Khan menade att långvarig användning 
av läkemedel som ökar insulinfrisätt-
ningen kan ha skadlig effekt på betacells-
funktionen, medan de diabetesläkeme-
del som ökar insulinkänsligheten kan 
hjälpa till att bevara betacellsfunktionen. 
Intressant föreläsning. Han menade att 

det är betacellsbristen som gör att man 
går från prediabetes till diabetes, att be-
tacellsförlust finns redan vid diagnosen. 
Vid glukosintolerans, insulinresistens och 
diabetes klarar inte betacellerna att 
kompensera med ökad insulinproduk-
tion fullt ut. Kan man bevara betacells-
funktion så kan man förebygga diabetes 
enligt Khan. Han sa också att den glu-
kosökning som sker ett par år efter 
överviktskirurgi (gastric by pass) beror 
just på betacellsdysfunktionen. Skulle det 
då vara möjligt att förebygga progression 
av betacellsdysfunktionen? Kanske med 
SGLT2 hämmare, enligt samme förelä-
sare. 
Bara helt kort om en studie om kolhy-
draträkning. Föreläsningen handlade 
mest om hur man kommit fram med en 
modell som skulle kunna mäta effekten 
av kolhydraträkning. Men en slutsats var 
att många kalkylerar fel, ffa vid de större 
måltiderna, lunch och middag. Behövs 
mer stöd och undervisning från t ex 
dietist (eller diabetessjuksköterskor?), 
enligt föreläsaren. 
Resultat från Kinesisk studie, Beijing Com-
munity Diabetes Study (BCDS). Studien 
genomfördes 2008-2018. Redovisning 
av att en mer målstyrd behandling ledde 
till färre kardiovaskulära händelser och 
minskning av ”all cause mortality” hos 
personer med typ 2 diabetes samt redo-
visades en modell med utbildning av all-
mänläkare i samarbete med sjukhusspe-
cialister ; endokrinologer och diabetolo-
ger. Många av patienterna nådde inte 
målen för glukos, blodfetter och blod-
tryck (låter det bekant?) och allmänlä-
karna hade dåligt med resurser. 15 spe-
cialister undervisade och stöttade 150 
allmänpraktiserande läkare en gång i 
veckan. De hjälpte till med ”guidelines 

implementation. De som genomgått 
denna träning fick ett certifikat och var 
sedan tvungna att närvara vid internatio-
nella kongresser (!). Resultat för patien-
terna blev förutom färre hjärt- och 
kärlhändelser förbättrat HbA1c, blod-
tryck och blodfetter. HbA1c målet var 
det svåraste att uppnå. Detta projekt 
kommer nu att spridas även till länder 
utanför Kina (IDF projekt). 
Min tredje och sista kongressdag var det 
tidig uppstigning för att lyssna på Brian 
Frier som talade om vikten att minska 
hypoglykemier hos insulinbehandlade 
patienter med både typ 1 och typ 2 dia-
betes. Han började med att redovisa att 
typ 1 patienterna i en studie hade ca 40 
hypos/patient/år och typ 2:orna med 
insulin 16 hypos/patient/år. Ju längre du-
ration desto större risk för hypoglykemi 
utan symptom. 
Frier visade också siffror från HAT-stu-
dien där typ 1:orna hade 2-3 hypos/
vecka, typ 2 1/vecka (alla vuxna med in-
sulin). Studien visade en underrapporte-
ring av hypoglykemier. Varför är då mör-
kertalet är så stort? Jo, vi frågar inte om 
låga värden och hypoglykemier och pa-
tienterna berättar oftast inte om vi inte 
frågar. Framförallt gäller underrapporte-
ring av hypoglykemi typ 2 patienter med 
insulin och SU. 
Hypoglykemier ger i det kortare per-
spektivet patienten obehagliga symtom 
och ”lindrigare kognitiva störningar” som 
kan vara riskfyllda vid t ex bilkörning, 
olika arbetssituationer, fysisk aktivitet 
m.m. Den kognitiva och psykomotoriska 
funktionen försämras vid glukosvärde < 
3 mmol/L. Minnet påverkas också av 
hypoglykemin. Äldre personer som re-
dan har kognitiv svikt har större risk för 
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hypoglykemi och allvarlig hypoglykemi 
kan framkalla kognitiv försämring och 
demens. Ökad risk för depression efter 
allvarlig hypoglykemi och depression kan 
ge ökad risk för hypoglykemi (studier på 
typ 1). 
Frier talade också om familjemedlem-
mars och närståendes rädsla och oro för 
allvarliga hypoglykemier som vi inte skall 
underskatta. Barnen oroar sig, partners 
oroar sig. Kan leda till sömnsvårigheter, 
relationsproblem, undvikande i att delta 
i sociala aktiviteter m.m. Han talade 
också om TALK-HYPO studien, som jag 
skrev om tidigare. Han visade en bild 
med staplar som visade hur många som 
sänker sina insulindoser efter hypogly-
kemi: 70-80 % typ 1 och 40-60 % typ 2, 
första siffran efter ”vanlig/mild” hypo-, 
andra siffran efter allvarlig hypoglykemi. 
Konsekvenser av hypoglykemi, förutom 
det obehag och den oro och rädsla som 
patienten upplever, är konsekvenser i 
hjärnan (koma, kognitiv försämring, psy-
kologiska effekter), i muskler och skelett 
(bilolyckor, fall, frakturer) och i hjärtat 
(ischemi, arytmi). Dessutom tillkommer 
direkta kostnader för glukos, glukagon, 
ambulans, akutinläggning och liknande 
samt indirekta kostnader för förlorad 
arbetstid/arbetsinkomst/ ”produktions-
förlust”. Studie gjord i tre europeiska 
länder (minns inte namnet) visade att 
kostnaden för allvarlig hypoglykemi hos 
personer med typ 2 var högre än för 
personer med typ 1. Framförallt är det 
ökad sjukhusvård som ökar kostnaderna. 
Han slutade med att säga att hypogly-
kemi är farligt och måste undvikas. Vad 
gör vi då åt detta? Ett kort svar kan vara 
den nya generationens insuliner och 
med hjälp av tekniska hjälpmedel. Och 
att vi frågar och pratar om det. 

Varför berättar då inte patienterna för 
oss om hypoglykemier? Det kan upple-
vas stigmatiserande, ”pinsamt”/förlägen-
het, kan bero på rädsla för restriktioner 
beroende på vilken typ arbete, körkort. 
Och vilka är då professionens hinder för 
att inte fråga kan man undra?
Det rapporterades om en kardiovasku-
lär säkerhetsstudie där man jämfört ett 
SU-preparat med en DPP-4-hämmare. 
Ingen skillnad i utfall av MACE (Major 
Cardiac Adverse Events), men betydligt 
fler hypoglykemier i SU-gruppen. 
CREDENCE studien: Invokana (canagli-
flozin), SGLT2 hämmare. Studien stop-
pad i förtid pga. positiva resultat som 
visade att canagliflozin kan förlångsamma 
progress av njursjukdom hos personer 
med typ 2 diabetes. > 4000 deltagare. 50 
% placebo. Njursäkert ner till GFR 30. Vid 
typ 2 diabetes kan Invokana användas 
som behandling vid CVD/ hjärt- kärlsjuk-
dom, njursjukdom. Ingen ökad risk för 
frakturer eller amputationer (patienter-
na hade fått extra fotvårdsråd). 
Det var också stort fokus på hjärtsvikt. 
Vanlig orsak till sjukhusinläggning och 
hög mortalitet. Högre risk än för hjärtin-
farkt vid typ 2. SGLT-2 hämmare kan nu 
komma att användas till personer med 
hjärtsvikt både med och utan typ 2 dia-
betes enligt studie (DAPA HF) som re-
dovisades. Det är vanligt med hjärtsvikt 
även vid typ 1 diabetes, oberoende av 
glukosvärden. Något annat än glukosvär-
dena som triggar, men vad?
Missade tyvärr en del svenska poster-
presentationer som uppmärksammats 
här hemma, bl.a. 
• Högre risk för typ 2 diabetes hos vissa 
yrkesgrupper: chaufförer, fabriksarbetare 

och städare har tre gånger högre risk att 
drabbas av typ 2-diabetes än lärare och 
sjukgymnaster (Karolinska Institutet).
• Diabetesenkäten (NDR) ger viktig in-
formation till sjukvården om patientrela-
terade utfallsmått. Studie om hur väl dia-
betesenkäten fungerar i praktiken och 
har jämförts med SF-36, en mer generell 
självskattningsenkät om livskvalitet. Re-
sultaten antyder att diabetesenkäten 
ringar in flera centrala delar som inte 
kommer fram med SF-36.  Som t.ex. om 
patienten får tillräckligt bra stöd från 
vården eller om man känner oro kring 
sin sjukdom (Maria Svedbo Engström, 
sjuksköterska och doktorand).
• Diabetes ökar risken att drabbas av 
kognitiv svikt och demens. Elin Dybjer, 
doktorand vid Lunds universitet, har 
studerat och mätt biomarkörer som är 
typiska för diabetes och tittat på ett 
tvärsnittssamband mellan dessa och 
deltagarnas resultat i kognitiva tester. 
Slutsats: höga nivåer av de blodsocker-
sänkande inkretinerna GLP 1 och GIP 
samt av glukagon hos deltagarna kan 
kopplas till bättre resultat på de kognitiva 
testerna.
På det stora hela, intressanta dagar, men 
det kräver en hel del att hitta rätt föreläs-
ning som kan passa omvårdnadsper-
spektivet bland dessa hundratals sessio-
ner. 

För SFSD i Barcelona, 
Marianne Lundberg 

sekr@sfsd.se 

Diabetessamordnare i Region Skåne 
marianne.lundberg@skane.se 
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Jones Ofori är ursprungligen från Ghana. 
2011 påbörjade han sin mastersutbild-
ning i molekylärbiologi och bioteknologi 
vid Lunds universitet. Under sitt exa-
mensarbete i Lena Eliassons forskar-
grupp studerade han vilken roll microR-
NA har i insulinproducerande betaceller. 
MicroRNA är en sorts genetiskt mate-
rial som man tidigare inte trodde var 
viktigt eftersom det inte kodar för något 
protein. Nu vet vi att microRNA har en 
viktig uppgift i cellen genom att de bidrar 
till regleringen av aktiviteten i flera olika 
gener som är av betydelse för sjukdomar 
som typ 2-diabetes.

Kontrollerar processer i  
betacellen

Under tiden som han gjorde sitt exa-
mensarbete fördjupades hans intresse 
för dibetesforskning och 2013 påbörja-
de han sin forskarutbildning i samma 
forskargrupp. 2017 lade han fram sin 
doktorsavhandling med titeln Non-co-
ding RNAs in beta cell insulin secretion 
- emerging players in Type 2 Diabetes 
pathogenesis.
- Som en del av min avhandling fann vi 
att nivåerna av vissa microRNA variera-
de mellan betaceller från patienter med 
typ 2-diabetes och friska individer. Där-
för tror jag att microRNA påverkar och 
kontrollerar processer i betacellen som 
är viktiga vid diabetes. Vad som gör dem 
intressanta är att dessa microRNA kan 
bli måltavlor för RNA-baserad läkeme-

delsbehandling vid diabetes, men för att 
detta ska bli verklighet måste vi forska 
mycket mer och förstå hur microRNA 
fungerar.
miR200c och insulinproduktion

Under diabeteskonferensen i Barcelona 
kommer Jones Ofori att presentera sina 
fynd i form av en poster.
- Min poster i år kommer att handla om 
ett specifikt microRNA, miR200c. Vi har 
funnit att personer med typ 2-diabetes 
har mer av detta specifika micro-RNA i 
sina Langerhanska öar (som bland annat 
producerar insulin) jämfört med friska. I 
experiment har vi också kunnat se att 
dessa öar producerade mindre insulin 
när vi ökade nivån av miR200c i de insu-
linproducerande cellerna. Vi kommer att 
presentera några teorier om mekanis-
merna bakom detta. Jag tycker det är 
intressant eftersom personer med typ 
2-diabetes inte frisätter tillräckligt med 
insulin. En bidragande faktor till minskad 
insulinfrisättning vid typ 2-diabetes kan 
vara ökade nivåer av miR-200c.
Samma mål - bekämpa diabetes

Jones Ofori ser fram emot att presen-
tera sina fynd om mir-200c.
- Jag hoppas att det kan leda till en intres-
sant diskussion och värdefull feedback 
från kollegorna i forskningsfältet. Jag har 
också möjlighet att lyssna till andra vikti-
ga föredrag inom mitt forskningsområde.

Att vara med på EASD varje år tycker 
han är viktigt eftersom det innebär en 
möjlighet att möta andra forskare med 
samma mål – att bekämpa diabetes.
- Jag tycker det är ett fantastiskt tillfälle 
att presentera mitt arbete och ge mitt 
bidrag till den växande kunskapen inom 
det här forskningsfältet. Det är alltid in-
spirerande att lyssna till världsledande 
talare och vad de har att säga om olika 
aspekter på diabetesforksning, plus att 
det håller mig uppdaterad om trender 
och ämnen i mitt eget fält.

Publicerad den 17 september 2019 

Text: Sara Liedholm

Kan MicroRNA spela en roll i 
framtida diabetesbehandling?EASD: Kan MicroRNA spela en roll i 

framtida diabetesbehandling? 
Personer med typ 2-diabetes frisätter inte tillräckligt med insulin. En bidragande faktor till 
detta kan vara ökade nivåer av miR-200c. 
På tisdagen presenterar Jones Ofori, forskare från Lunds universitets Diabetescentrum nya 
forskningsresultat vid diabeteskongressen EASD i Barcelona. Läs mer om honom och hans 
forskning. 
Publicerad den 17 september 2019  

 
Jones Ofori. Bild: Sara Liedholm 

Jones Ofori är ursprungligen från Ghana. 2011 påbörjade han sin mastersutbildning i 
molekylärbiologi och bioteknologi vid Lunds universitet. Under sitt examensarbete i Lena 
Eliassons forskargrupp studerade han vilken roll microRNA har i insulinproducerande 
betaceller. MicroRNA är en sorts genetiskt material som man tidigare inte trodde var viktigt 
eftersom det inte kodar för något protein. Nu vet vi att microRNA har en viktig uppgift i 
cellen genom att de bidrar till regleringen av aktiviteten i flera olika gener som är av betydelse 
för sjukdomar som typ 2-diabetes. 

Kontrollerar processer i betacellen 

Under tiden som han gjorde sitt examensarbete fördjupades hans intresse för dibetesforskning 
och 2013 påbörjade han sin forskarutbildning i samma forskargrupp. 2017 lade han fram sin 

Personer med typ 2-diabetes frisätter inte tillräckligt med 
insulin. En bidragande faktor till detta kan vara ökade nivåer 
av miR-200c. På tisdagen presenterar Jones Ofori, forskare 
från Lunds universitets Diabetescentrum nya forskningsre-
sultat vid diabeteskongressen EASD i Barcelona. Läs mer 
om honom och hans forskning.

Jones Ofori

DIABETESPORTALEN
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Karpaltunnelsyndrom / diabetes. Klinisk 
forskning och registerforskning. Studie-
design: Registerbaserad studie. Obser-
vationsstudie: Retrospektiv studie med 
två grupper, 1 503 med diabetes och 
7 546 utan diabetes, totalt 9 049 patien-
ter, men 10 770 fall (en del båda händer)
– Det visade sig att patienter med diabe-
tes fick lika bra resultat, även om de hade 
mer omfattande symptom innan och 
efter en operation än patienter utan dia-
betes, säger Malin Zimmerman, ST-läkare 
vid Helsingborgs lasarett och forskare i 
handkirurgi vid Lunds universitet som 
lett studien tillsammans med bland an-
dra Lars Dahlin, professor i handkirurgi.
Karpaltunnelsyndrom är en nervinkläm-
ning i handleden och drabbar cirka tre 
procent av Sveriges befolkning. Karpal-
tunnelsyndrom kan uppstå hos båda kön 
och i olika åldrar, men förekommer of-
tare hos personer med sköldkörtelsjuk-
dom, reumatisk sjukdom eller diabetes. 
Trots att karpaltunnelsyndrom drabbar 
många och operationen utförs med ett 
enkelt ingrepp saknas evidensbaserad 
kunskap på området.
– Vi vet inte helt säkert varför människor 
får karpaltunnelsyndrom och vad patien-
ter kan förvänta sig av behandlingen, och 
därför ville vi i denna studie ta reda på 
om människor med diabetes har samma 
goda resultat av karpaltunnelklyvning 
som människor utan diabetes, säger Ma-
lin Zimmerman.

I studien ingick även personer som hade 
konstaterade diabetesrelaterade nerv-
skador innan operationen för att se om 
diabetes med komplikationer påverkar 
operationsresultatet. Totalt har forskarna 
utvärderat 10 770 operationer på 9 049 
patienter.
– Vi kunde se att faktorer som högre 
långtidsblodsocker före operation, rök-
ning och hög ålder var associerade med 
mer kvarstående symtom efter opera-
tionen. Patienter med retinopati, vilket är 
ögonbottenförändringar du kan få på 
grund av diabetes, behövde längre tid för 
att symptomen skulle försvinna efter 
operationen än patienter utan retino-
pati, berättar Malin Zimmerman.
 Studien bygger på patientdata från det 
nationella kvalitetsregistret för handki-
rurgi (HAKIR) och det nationella diabe-
tesregistret (NDR). Patienter som ope-
reras för karpaltunnelsyndrom vid 
handkirurgiska kliniker i Sverige registre-
ras i HAKIR. Där ombeds de fylla i en 
enkät för att svara på hur mycket besvär 
de har innan operationen. Tre och tolv 
månader efter operationen ombeds 
patienterna att återigen svara på hur de 
upplever besvären. NDR innehåller 
bland annat uppgifter om människors 
diabetes, hälsa och livsstil. Forskarna har 
jämfört patienter med och utan diabetes 
och patienters upplevda besvär före och 
efter en karpaltunnelklyvning i HAKIR 
och samkört dessa med personuppgifter 
i NDR. Studien är den första att publi-
cera data från HAKIR.

– Våra resultat visar att vården med 
större säkerhet kan rekommendera rätt 
behandling för karpaltunnelsyndrom till 
patienter med diabetes, och bidrar till att 
behandlande läkare tydligare kan be-
skriva vad patienter med diabetes kan 
förvänta sig efter en operation och hur 
lång tid det verkligen kan ta tills de är 
återställda.
Studien är finansierad av Lunds universi-
tet, Diabetesfonden, Sydvästra Skånes 
Diabetesförening och Region Skåne.
Publikation
Open carpal tunnel release and diabetes: 
a retrospective study using PROMs and 
national quality registries BMJ Open, 
September 2019, doi: 10.1136/bmjo-
pen-2019-030179
https://bmjopen.bmj.com/content/9/9/
e030179.full
För mer information kontakta: Malin 
Zimmerman, forskare i handkirurgi, Insti-
tutionen för translationell medicin, Lunds 
universitet och ST-läkare vid Helsing-
borgs lasarett, 0708-495632, malin.zim-
merman@med.lu.se

Katrin Ståhl
Kommunikatör, pressansvarig

Lunds universitet
Medicinska fakulteten

Kommunikationsavdelningen
katrin.stahl@med.lu.se

Karpaltunnelsyndrom  
vid diabetes
Konstaterat bra resultat för människor med diabetes efter 
operation av karpaltunnelsyndrom. Människor med diabetes 
löper större risk än andra att drabbas av karpaltunnelsyn-
drom – en nervinklämning i handleden som behandlas ge-
nom ett enkelt kirurgiskt ingrepp. I en ny registerstudie, 
publicerad i BMJ Open, har forskare vid Lunds universitet 
undersökt om diabetes påverkar resultatet hos patienter 
efter en operation för karpaltunnelsyndrom.

Karpaltunnelsyndrom
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SFSD har flera olika stipendier plus årets diabetessjuksköterska som ni kan ansöka om. 

Det görs många fina arbeten runt om i landet och här finns en möjlighet att lyfta dem  
så fler kan dela och kopiera era framgångar. 

Minst en som har deltagit i arbetet måste vara medlem i SFSD. 

Mer information hittar ni på vår hemsida: 

www.swenurse.se SFSD

SAVE THE DATE  
23-24 april SFSD Symposium

"Välkommen till  
Diabetes Self- Management Alliances 

(DSMA) internationella konferens  
i Stockholm

Under två spännande diabetesdagar i januari 
samlas profession, ledande experter och perso-
ner med egen erfarenhet av diabetes från hela 
världen kring temat ”Bygga broar mellan primär-
vård och slutenvård”. Fokus är multi- och inter-
professionella perspektiv på utbildning, forsk-
ning, egenvård, stöd och metoder för att hjälpa 
personer med diabetes. Konferensen arrangeras 
av DSMA, där Akademiskt primärvårdscentrum 
denna gång står för värdskapet.

För mer information och anmälning gå in på  
DSMA hemsidan: 

www.eventsforce.net/DSMA2020

Har du något att berätta?
Händer det något hos dig som du vill förmedla till  

oss andra så är du välkommen att skriva  
om det i tidningen!

Vi tar gärna emot reportage från er medlemmar.  
Har du något projekt på gång?  
Provat något nytt arbetssätt? 

Fått positiv eller negativ respons på något du gjort  
som kan hjälpa oss kollegor att utveckla  

en bättre vård för våra patienter med diabetes. 

Skrivit uppsats,  
skicka en sammanfattning  

eller abstrakt.  
Berätta stort som smått med få eller många ord. 

Du bestämmer.

Vill du ha med en bild, skicka den separat. 

Eventuell artikel skickas till: victoria@sfsd.se



FÖR ATT KUNNA FÖRSTÅ DINA GLUKOSPATIENTER 
BÄTTRE, LÄS MER HÄR: PRO.LIBREVIEW.COM

pro.libreview.com

FreeStyle, Libre, och tillhörande varumärken är varumärken som tillhör Abbott Diabetes Care Inc. i olika jurisdiktioner. Övriga varumärken 
tillhör sina respektive ägare. Bilder och simulerande data är endast i illustrativt syfte, de är inte från någon verklig sjukvårdspersonal eller 
patient. Rev 1, SEFSLibre180199, Dec 2018FLASH GLUCOSE MONITORING SYSTEM

  www.freestylediabetes.se    020-190 11 11 Abbott Scandinavia AB · Abbott Diabetes Care · Hemvärnsgatan 9 · Box 1498 · 171 29 Solna

Abbott_SEFSLibre180199_10027_Libre View annons_ HCP_Diabetesvård_210x297_SE_PRESS.indd   1 14/01/2019   12.21
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– Tillgången till specialistutbildade sjukskö-
terskor är avgörande för att bättre möta 
kompetensbehovet inom framtidens 
sjukvård. Människor måste kunna känna 
trygghet i vården och specialistsjuksköter-
skornas kompetens är central för en god, 
tillgänglig och patientsäker vård. Möjlighe-
ten till betald specialistutbildning kommer 
att göra yrket mer attraktivt, säger social-
minister Lena Hallengren.
Behovet av sjuksköterskor och specialist-
sjuksköterskor är stort och förväntas öka 
framöver. Bristen på specialistsjuksköter-
skor leder till bland annat risk för inställda 
operationer och brist på kontinuitet för 
multisjuka patienter i den nära vården. 
För att stärka rekryteringen tillför därför 
regeringen ytterligare 100 miljoner kro-
nor per år för perioden 2020–2022 för 
att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet till 
betald specialistutbildning. Satsningen syf-
tar till att öka attraktiviteten för yrket och 
att fler ska vilja utbilda sig till specialistsjuk-
sköterska. Det är en del av regeringens 
satsning på kompetensförsörjning i välfär-
den.
Åtgärder inom satsningen kan handla om 
utbildnings anställningar och olika former 
av utbildningsförmåner såsom lön under 
studierna och vid behov bidrag till resor.
Regeringen har även aviserat en satsning 
på 100 miljoner kronor årligen för karri-
ärtjänster från och med 2020.
Regeringens förslag till budget bygger på 
en sakpolitisk överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Libe-
ralerna och Miljöpartiet.
Kontakt: Simon Andersson
Tf. pressekreterare hos socialminister 
Lena Hallengren 
Publicerad 13 september 2019

I budgeten för 2020 föreslår regeringen en satsning på 100 
miljoner kronor för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet 
till betald specialistutbildning. Det är en utbyggnad av tidi-
gare påbörjad satsning om 400 miljoner kronor.

Stärkt möjlighet till betald 
specialistutbildning

Pressmeddelande från Socialdepartementet
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SYSTEMET MINIMED 670G
MED SMARTGUARD TEKNIK 
VÄRLDENS FÖRSTA 
SJÄLVJUSTERANDE* 
INSULINPUMPSSYTEM1,2,3

För mer information, besök  
mmc.medtronic-diabetes.se/
MiniMed670G/ 

* Viss användarinteraktion nödvändigt. 1) Iturralde E, et all. The Diabetes Educator. 2017; 43(2):223 
- 232 2) Bergenstal, R. M. et al. Jama. 2016; 316 (13): 1407 - 1408 3) Garg SK, et al. Diabetes 
TechnolTher.  2017;19(3):155-163.
UC201903799 SV

KALENDARIET 2020
11TH PISA INTERNATIONAL  

DIABETIC FOOT COURSE
 2 - 5 Oktober 2019

Pisa, Italien

ATTD
19 – 22  February 2020

Madrid, Spanien

SYMPOSIUM
Norra Latin, Stockholm

23-24 April 2020

ADA
Jun 12 - 16, 2020

Chicago, Illinois, USA

FEND
18-19 Sept 2020
Vienna, Austria

EASD Annual Meeting
 21-25 September 2020. 

Vienna, Austria

Nyheter om 
diabetesforskning
diabetesportalen.se är en ny hemsida 
från Lunds universitets Diabetescentrum.

diabetesportalen.se vänder sig till alla
som är intresserade av diabetesforskning.

Tonvikten ligger på populärvetenskapliga
artiklar från forskningsfronten och aktu-
ella fördjupningsartiklar.

Du kan prenumerera 
på nyheter.

Du kan fråga om 
diabetesforskning.

Välkommen till

www.diabetesportalen.se

Nyheter om 
diabetesforskning
diabetesportalen.se är en ny hemsida 
från Lunds universitets Diabetescentrum.

diabetesportalen.se vänder sig till alla
som är intresserade av diabetesforskning.

Tonvikten ligger på populärvetenskapliga
artiklar från forskningsfronten och aktu-
ella fördjupningsartiklar.

Du kan prenumerera 
på nyheter.

Du kan fråga om 
diabetesforskning.

Välkommen till

www.diabetesportalen.se
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Diabetesvård ges ut av Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD).
SFSD är en ideell förening vars syfte är att samla och organisera sjuksköterskor 

som i sin yrkesutövning arbetar med och har specialintresse för diabetes.

SFSD:s uppgift är 
•  att verka för sjuksköterskans professionella utveckling inom  diabetesvården

• att stimulera och medverka till vidareutveckling av den medicinska och omvårdnads- 
vetenskapliga forskningen inom diabetesvården

•  att medverka till en likvärdig och kunskapsbaserad diabetesvård i alla delar av landet
• att utgöra ett forum för remisser av utredningar avseende  

diabetesvården i Sverige
• att utveckla samverkan med andra organisationer, nationellt och internationellt,  

vilka har betydelse för diabetesvårdens utveckling
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ABASAGLAR® (insulin glargin)
- en biosimilar till Lantus® (insulin glargin)1

16 % lägre pris* jämfört med Lantus® 
SoloStar®2

 * Abasaglar® KwikPen® i förpackning 2 x 5 x 3 milliliter jämfört med 2 förpackningar Lantus®  
   SoloStar® 5 x 3 milliliter

ABASAGLAR® Lantus®

Likvärdig effekt1,3

Likvärdig  
säkerhetsprofil1,3

Samma dosering1,3

PP-BV-SE-0085  |  Maj 2019

Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna  
Tel 08-737 88 00, Fax 08-618 21 50, www.lilly.se

Indikationen för ABASAGLAR är: behandling av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder.1

ABASAGLAR 100 enheter/ml injektionsvätska, lösning (insulin glargin) Cylinderampull, förfylld injektionspenna (KwikPen)
     Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning ATC-kod: A10AE04, Läkemedel vid diabetes. Insuliner och analoger för injektion, långverkande. Indikationer: Behandling 
av diabetes mellitus hos vuxna, ungdomar och barn från 2 års ålder. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och 
försiktighet: ABASAGLAR ska inte användas för behandling av diabetesketoacidos. Behandling med vanligt snabbverkande insulin, som ges intravenöst, rekommenderas vid 
detta tillstånd. Vid otillräcklig blodsockerkontroll eller vid benägenhet för hyperglykemiska eller hypoglykemiska episoder måste en kontroll av patientens efterlevnad av den 
föreskrivna behandlingsregimen, val av injektionsställen och injektionsteknik och alla andra relevanta faktorer göras innan en dosjustering övervägs. Om en patient sätts över 
till en annan typ av insulin eller till ett annat insulinmärke bör detta ske under noggrann medicinsk övervakning. Ändring av styrka, märke (tillverkare), typ (regular, NPH, Lente, 
långverkande, osv), ursprung (animaliskt, humant, humana insulinanaloger) och/eller tillverkningsmetod kan göra att dosen behöver ändras. Administrering av insulin kan leda 
till att antikroppar mot insulinet bildas. I sällsynta fall kan förekomsten av antikroppar mot insulinet kräva justering av insulindosen för att förhindra uppkomst av hyper- eller 
hypoglykemi. Datum för översyn av produktresumén: 2018-02-27 För ytterligare information och priser se www.fass.se Rx, (F) Begränsningar av subvention: Subventioneras 
vid typ 2-diabetes endast för patienter där annan insulinbehandling inte räcker till för att nå behandlingsmålet på grund av upprepade hypoglykemier. Ytterligare upplysningar om 
detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

1. Abasaglar European Public Assessment Report (EPAR)  2. Beräknat av Lilly baserat på priser från www.tlv.se 3. www.fass.se



Trulicity, enkel för patient1

Trulicity 0,75 mg, 1,5 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna (dulaglutid). 
ATC-kod: A10BJ05, Diabetesmedel, blodglukossänkande medel, exkl. insuliner, glukagonlik peptid-1(GLP-1)-analoger. Indikationer: Trulicity är avsett för vuxna med typ 
2-diabetes mellitus för att förbättra glykemisk kontroll som: Monoterapi När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll hos patienter för 
vilka behandling med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans eller kontraindikationer. Tilläggsbehandling I kombination med andra glukossänkande läkemedel 
inklusive insulin, när dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot 
något hjälpämne. Varning och försiktighet: Dulaglutid ska inte användas av patienter med typ 1-diabetes mellitus eller för behandling av diabetesketoacidos. Dulaglutid är 
inte en ersättning för insulin. Diabetesketoacidos har rapporterats hos insulinberoende patienter efter snabb utsättning eller dossänkning av insulin. Dehydrering, som ibland 
leder till akut njursvikt eller försämrad nedsatt njurfunktion, har rapporterats hos patienter som behandlats med dulaglutid, särskilt vid behandlingsstart. Många av de rapport-
erade njurbiverkningarna inträffade hos patienter som upplevt illamående, kräkningar, diarré eller dehydrering. Patienter som behandlas med dulaglutid bör informeras om 
den potentiella risken för dehydrering, särskilt i samband med gastrointestinala biverkningar och vidta försiktighetsåtgärder för att undvika vätskeförlust. Dulaglutid har inte 
studerats hos patienter med allvarlig gastrointestinal sjukdom, däribland allvarlig gastropares, och rekommenderas därför inte till dessa patienter Användning av GLP-1-re-
ceptoragonister har satts i samband med en risk att utveckla akut pankreatit. Patienterna ska informeras om de karakteristiska symtomen på akut pankreatit. Om pankreatit 
misstänkts ska behandlingen med dulaglutid avbrytas. Om pankreatit bekräftas ska dulaglutid inte återinsättas. Utan andra tecken och symtom på akut pankreatit är förhöjda 
pankreasenzymer inte prediktivt för akut pankreatit. Patienter som får dulaglutid i kombination med en sulfonureid eller insulin kan löpa ökad risk för hypoglykemi. Risken 
för hypoglykemi kan minskas genom att dosen av sulfonureid eller insulin sänks. Datum för översyn av produktresumén: 2019-02-25 För ytterligare information och priser 
se www.fass.se Rx, (F) Begränsningar av subvention: Subventioneras för patienter som först har prövat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när metformin eller sul-
fonureider inte är lämpliga. Subventioneras endast för patienter som inte behandlas i kombination med basinsulin. Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas 
hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning: Eli Lilly Sweden AB, Box 721, 169 27 Solna. 08-737 88 00, www.lilly.se

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning

References:
1.  Matfin et al. Journal of Diabetes Science and Technology 2015, Vol. 9(5) 1071–1079
2.  Trulicity produktresumé
3.  Trulicity bipacksedel

• Sänker HbA1c2

•  Dosering en gång i 
veckan2

• Injektionsklar penna3

 • Ingen titrering krävs
 • Inbyggd dold nål
 •  Automatiserad  

injektion
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