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Upplevelsen av vårdkvalitet hos patienter med diabetes typ 2 

 
SAMMANFATTNING 
 
I Sverige räknas diabetes som en av de allra största folksjukdomarna och idag finns det 300 
000 individer som drabbats av sjukdomen. Av de människor som drabbats av sjukdomen lider 
90 % av diabetes typ 2. Sjukdomen beräknas öka kraftigt i framtiden. Syftet med denna 
litteraturstudie var att beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplever sin vårdkvalitet. Att 
vårdkvaliteten håller hög nivå och att patienter med diabetes typ 2 får den vård de behöver är 
av största vikt för sjukvården. Det finns dock inte en samlad bild avseende vad som kan göras 
för att förbättra kvaliteten på vården för patienter som drabbas av sjukdomen. Genom denna 
litteraturstudie vill jag ge en i högre grad samlad bild på hur patientens perspektiv av 
vårdkvalitet ser ut. Tio vetenskapliga artiklar analyserades med Evans (2002) 
analysförfarande. Analysen resulterade i ett tema och sex subteman. Vidare resulterade 
examensarbetet i bland annat att patienterna upplever att delgivning av information inte alltid 
görs på rätt sätt. Avslutningsvis framkom det även att patienterna upplevde att nivån på 
vårdkvaliteten till stor del beror på om vårdpersonalen har sjukdomskunskap och om de har 
kompetens avseende vårdtekniska moment. 
 
Nyckelord: kvalitet, vård, diabetes typ 2, patient-perspektiv. 
 

 

The experience of quality of care in patients with diabetes type 2 

 
ABSTRACT 
 
In Sweden diabetes is one of the largest illnesses and today there’s about 300 000 people 
who’s affected with the illness. Out of the people who’s affected by diabetes 90 % of them 
suffer from diabetes type 2. The illness is expected to increase greatly in the future. The aim 
of this literature review was to describe how patients with diabetes type 2 experienced their 
quality of care. It’s important that the quality of care for people who suffers from diabetes 
type 2 is at a high level and that they get the care they need. There’s not, however, a complete 
picture regarding what can be done to improve the quality of care for patients who’s affected 
by the illness. Through this review I hope to give an additional picture of how the patients 
perspective of quality of care is viewed. Ten published and reviewed papers were analyzed 
with Evans (2002) analysis. The analysis resulted in one theme and six sub themes. Among 
severel findings the results showed that patients felt that information isn’t always given in a 
correct way. Furthermore the patients experienced that the level of quality of care largely was 
decided if the care team possesses adequate knowledge about the illness and if they had the 
competence for care-technical elements.  
 
Keywords: quality, care, diabetes type 2, patient-perspective. 
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1 INLEDNING 
 
Att få diabetes typ 2 kan innebära en stor omställning i livet. Människor kan få diagnosen i ett 
tidigt sjukdomsskede utan att behöva några mediciner mot sjukdomen. Det kan också vara så 
att de får diagnosen i ett sent sjukdomsskede vilket innebär en större omställning i tillvaron 
jämfört med om de drabbade bara behöver sätta in preventiv behandling. För en individ som 
får diagnosen så kanske känslan från att ha varit till synes helt frisk till att bli diagnostiserad 
med en sjukdom, som inte ”syns”, vara en oerhörd påfrestning i livet. Det är därför 
synnerligen viktigt att kvaliteten på vården som ges för dessa patienter är god. Vidare är det 
även viktigt att sjuksköterskan har kunskaper om denna sjukdom samt vilka konsekvenser 
sjukdomen får för människors liv.  
 
Detta arbete fokuserar på hur patienter med diabetes typ 2 upplever sin vårdkvalitet. För att 
dessa patienter ska få den vård de behöver är det vitalt att vårdkvaliteten håller hög nivå. Jag 
upplever att utbildningen sjuksköterskan får med sig i grundutbildningen är god för allmän 
omvårdnad i största allmänhet. Det finns områden där det finns stora möjligheter till 
förbättrad vårdkvalitet däribland vård av diabetespatienter. Det är viktigt att beskriva hur 
patienternas upplevelse av vårdkvalitet är i syfte att kunna förbättra den. Detta är relevant inte 
minst med tanke på den sannolikt ökade förekomsten i framtiden. 
 
 

2 BAKGRUND 
 
I bakgrunden kommer följande ämnen att gås igenom; information om diabetes och dess 
följder, begreppet vårdkvalitet, patienten och vårdkvalitet, vårdvetenskapligt perspektiv, och 
tidigare forskning. 
 
Av Sverige befolkning lider cirka 3-4% av diabetes typ 2 vilket motsvarar ungefär 300 000 
personer (Svenska Diabetesförbundet, 2008). Mortaliteten hos denna sjukdomsgrupp är fyra 
gånger högre än i den övriga befolkningen (Berger, Stenström & Sundkvist, 1999). Diabetes 
typ 2 benämndes tidigare åldersdiabetes eller vuxendiabetes, men idag drabbas även 
ungdomar och barn av sjukdomen vilket har medfört ett behov av en annan benämning 
(Grefberg & Johansson, 2007). Sjukdomen har hög förekomst i Sverige och därmed träffar 
man ofta på patienter med diabetes typ 2 inom vården. Många har diabetes typ 2 utan att veta 
om det och kan gå med det i flera år (Svenska Diabetesförbundet, 2008).  
 

2.1 Information om diabetes och dess följder 
 
För att ställa diagnosen diabetes ska patienten, under fasta, vid två undersökningar få ett  
blodglukosvärde som ligger på 6.1 mmol/l, eller över. Fastan ska pågå minst tolv timmar och  
behövs då blodsockret varierar mycket med måltiderna (Hokland & Madsen, 2003). Provet 
kan även mätas i plasmaglukos vid fasta och då ska värdet ligga på 7.0 mmol/l eller över för 
att det ska räknas som manifest diabetes. Det finns även ett så kallat OGTT, oralt 
glukostoleranstest, som är en oral glukosbelastning. Då intar patienten 75 gram glukos på 



Mälardalens högskola 
Akademin för hälsa, vård och välfärd 

 
 
 

  5 

fastande mage och efter två timmar tar vårdpersonalen ett kapillärt B-glukosprov. Om detta 
överstiger 11.1 mmol/l får patienten diabetes (Fors, 2003). 
 
I bukspottkörteln finns det celler som fungerar som regulatorer och känner snabbt av små 
förändringar i glukoskoncentrationen. Betaceller är den celltyp som utgör den största delen av 
Langerhans öar som står för styrningen av kroppens insulinnivå vilket i sig reglerar halten av 
glukos i kroppen. Fastän produktionen av insulin störs och blir alltmer sänkt med tiden så 
förstörs aldrig betacellerna helt. Det innebär att det alltid kommer att finnas en viss 
produktion av insulin i kroppen. Diabetes typ 2 beror inte i första hand på total brist på insulin 
i kroppen. Det finns snarare ordentligt med insulin. Det som däremot händer i kroppen är att 
insulinet inte har samma effekt på kroppens vävnader jämfört med normalt. (Grefberg & 
Johansson, 2007).  
 
I dagens samhälle förbrukar människor mindre energi än tidigare p.g.a. mer stillasittande 
arbete, tv-tittande, datoranvändning m.m. Minskad fysisk aktivitet i kombination med osunda 
kostvanor leder till övervikt som i sin tur ökar risken för att drabbas av diabetes typ 2. Det är 
nödvändigt att fokusera på både energiintag och fysisk aktivitet i alla åldersgrupper för att 
förebygga förekomsten av sjukdomen (Pellmer & Wramner, 2007). Utbredningen av personer 
som drabbas av diabetes typ 2 kommer att öka i Sverige och i stora delar av övriga världen 
(Folkhälsorapport, 2005).  
 
Följderna av diabetes typ 2 kan vara många men framförallt har patienterna ökad risk för 
ateroskleros vilket medför risk för hjärt-kärlsjukdomar (Simonsen, Aarbakke & Hasselström, 
2002). Fastän risken för hjärt-kärlsjukdomar är stor så kan även andra följder av sjukdomen 
inträffa (Grefberg & Johansson, 2007). 
 

2.2 Begreppet vårdkvalitet 
 
Begreppet vårdkvalitet kan tolkas och bedömas på lika många sätt som det finns människor. 
Kvalitet på vård bedöms olika beroende på vilka omvårdnadsområden som ansvarar för den. 
Psykiatrin har en inriktning på vårdkvaliteten som skiljer sig något från det medicinska som i 
sin tur skiljer sig något från det onkologiska. Gemensamt för dem är att vårdkvaliteten utgår 
från ett humanvetenskapligt perspektiv och lägger vikt på människans värdighet och 
okränkbarhet (Wiklund, 2003).  
 
Med vårdkvalitet som begrepp menas att omvårdnaden ska vara individanpassad och att 
sjuksköterskan ser till hela människan vilket också studier pekar på som viktiga delar för att 
uppnå god kvalitet på vården (Attree, 2001). Att patienten känner sig sedd i just sin unika 
vårdsituation är alltid grundläggande i alla vårdsituationer. Vidare är det av vikt att personalen 
har hög kompetens och att patienterna kan känna sig tryggt förvissade om att personalen gör 
sitt jobb på ett kvalitativt sätt.  
 
Det är dock särskilt intressant att beskriva hur patienterna upplever sin vårdkvalitet då det är 
de som på ett mest objektivt sett kan utvärdera just sin unika vårdsituation, kvaliteten på 
vården däri och vilken kvalitet på omvårdnad de tagit emot. Det har även visat sig att 
patientens upplevelse av vårdkvalitet står i korrelation till deras upplevelse av 
omvårdnadskvalitet (Larrabee, Ostrow, Withrow, Janney, Hobbs & Burant, 2004). För att 
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reda ut detta begrepp så är det viktigt att ta reda på vad upplevelsen av vårdkvalitet är för 
patienterna. Utifrån detta kan i ett senare perspektiv sjuksköterskan aktivt arbeta för att 
förbättra den.  
 

2.3 Patienten och vårdkvalitet 
 
De senaste två decennierna har intresset ökat kring hur patienter upplever sin hälsovård. Det 
är av stor vikt att möjligheten till att definiera, mäta och utvärdera vårdkvaliteten finns. Om 
dessa möjligheter finns kan sjukvården på ett bättre sätt vidmakthålla och öka patientens 
belåtenhet med vårdkvaliteten (Johansson, Oléni, & Fridlund, 2002). 
 
Att patienten är nöjd och belåten med den vård som ges har blivit allt viktigare, detta beror 
bland annat på att synen på patienten som endast en patient har förändrats. Synen på patienten 
har blivit mer lik den av en konsument liknande inom sjukvården samtidigt som 
vårdpersonalen tar tillvara och respekterar patientens rättigheter och uppmärksammar 
patientens åsikter. En nöjd patient är dessutom mer benägen att återkomma när denne är i 
behov av sjukvård. Ytterligare så är en nöjd patient mer villig att rekommendera till andra 
sjukhuset som gav omvårdnaden. (Johansson et.al., 2002). 
 
Vården skulle behöva bli mer individanpassad vilket sannolikt innebär att tillgängligheten blir 
alltmer betydande då antalet patienter med diabetes typ 2 sannolikt kommer att öka 
(Folkhälsorapport, 2005). Med tillgänglighet menar jag att möjligheten för vård skall finnas 
lokalt, nära med kollektivtrafik och att det ska finnas flexibilitet vid bokning av patientmöten. 
(McLoughney, Khan, Ahmed, 2007; O’Grady, Simmons, Tupe & Hewlett, 2001). 
 
Patienten bör veta vem sin särskilda diabetessjuksköterska är och uppleva att denne får 
kvalitativ vård lokalt och i en flexibel miljö. Tillgängligheten kan i många fall innebära att 
patienter med diabetes typ 2 söker sig till en lokal diabetesklinik eller närmaste vårdcentral 
som har en diabetessjuksköterska. Ytterligare så är sjuksköterskornas erfarenhet från liknande 
situationer viktig för patientens upplevelse av vårdkvalitet. Patienten upplever att 
sjuksköterskornas erfarenhetsnivå är en indikator på nivån av vårdkvalitet. (Radwin, 2000). 
 

2.4 Vårdvetenskapligt perspektiv 
 
Utifrån ett vårdvetenskapligt perspektiv är det viktigt att patienten är i centrum och att dennes 
situation är medelpunkten för vården. Att vårdpersonalen lyssnar till och visar förståelse för 
att det är patientens egen syn på sin livssituation och på sin vård som ska betonas. Ödmjukhet 
och respekt för patienten är vårdandets drivkraft. (Dahlberg, Segesten, Nyström, Suserud & 
Fagerberg, 2003). Relationen mellan den som ger vård och den som tar emot vården är 
mycket viktig. Den vårdande relationen bör präglas av gemensam respekt och förtroende för 
dessa två parter. Om dessa delar finns så innebär det att grunden för god vårdkvalitet också 
finns. Om vårdrelationen är bra kan patienten få möjlighet att uttrycka sina behov då 
vårdpersonalen och patienten respekterar varandra. Genom sitt yrke har vårdaren redan en 
maktposition, men hur den används har betydelse. Används makten så att patientens bästa 
eftersträvas och så att den stärker dennes makt, då underlättas möjligheten till god 
vårdkvalitet. (Wiklund, 2006). 
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Antonovsky (1979) presenterade en modell för hälsa som han valde att kalla för salutogen 
hälsomodell. Ordet salutogen kommer ifrån latinets salus och betyder hälsa. Genesis kommer 
i sin tur från grekiskan och betyder ursprung eller uppkomst. Antonovsky var intresserad av 
att förstå varför vissa människor klarade sin hälsa trots att de utsattes för svår stress 
(Antonovsky, 1991).  
 
Istället för att fokusera på vad som orsakar sjukdom valde Antonovsky att fokusera på vad 
som orsakar hälsa. Hans respons på den salutogena frågan var begreppet ”Sense of ceherence” 
(SOC) vilket på svenska innebär ”känsla av sammanhang” (KASAM). Med SOC menade 
Antonovsky att beroende på vilken känsla av sammanhang man som människa upplever 
avgör var man befinner sig någonstans i rummet mellan att vara sjuk och att vara frisk. 
(Antonovsky, 1991). 
 
Antonovskys salutogena hälsomodell har tre centrala begrepp; begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet. Begriplighet innebär att det som händer en människa är förståeligt och att det 
är tydligt och strukturerat. Hanterbarhet innebär att personen upplever sig ha tillräckligt med 
resurser för att möta de krav som livet ställer på en. Meningsfullhet innebär att personen har 
motivation och att denne känner sig delaktig och engagerad i det som sker i sitt liv. (Wiklund, 
2006). 
 
Antonovskys modell passar väl in på syftet i denna uppsats. Hur patienterna upplever sin 
vårdkvalitet beror sannolikt på hur delaktiga och hur engagerade de är och tillåts vara i sin 
vård. I Antonovskys modell finns det en inbördes struktur där meningsfullheten är mest 
central och en förutsättning för en stabil begriplighet och en hög grad av hanterbarhet.  
 
Att få diabetes typ 2 innebär en stor förändring i livet och om personen inte kan förstå 
sammanhanget blir också en förändring av livssituation svår att genomföra. Ett exempel på 
hur begripligheten spelar in är hur delgivningen av information upplevs av patienterna. Om 
information ges på ett begripligt sätt kan förändringen underlättas betydligt. Om den ges på 
ett sätt som inte är tillfredsställande så blir förändringen betydligt mer svårhanterlig och leder 
sannolikt till missförstånd och obegriplighet kring sjukdom och behandling.  
 
Patientens grad av KASAM påverkar hur han/hon kan förändra sin livssituation och hantera 
de problem som uppkommer i denna förändringsprocess (Antonovsky, 1991). 
 

2.5 Tidigare forskning 
 
Tidigare studier visar att vårdkvaliteten patienter med diabetes typ 2 får är avgörande för hur 
mycket dessa patienter belastar samhällets övriga vårdresurser (Peters, Hutchinson, 
MacKinnon, McIntosh, Cooke & Jones, 2001). Det torde innebära att med en förbättrad 
kunskapsbas hos sjuksköterskorna ökar vårdkvaliteten för patienterna vilket medför stora 
vinster för övriga sjukvårdsresurser. Studier har indikerat att betydelsen av kompetent 
personal inte kan underskattas utan väger tungt för patientens syn på god vårdkvalitet (Wilde, 
Starrin, Larsson & Larsson, 1993). Tidigare studier har även visat att tillgängligheten spelar 
en viktig roll. I studier gjorda av O’Grady et.al. (2001) och McLoughney et.al. (2007) visar de 
tydligt på sambandet mellan goda resultat för diabetes typ 2 patienter och ökad tillgänglighet. 
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Samtidigt som det finns flertalet studier (Callaghan & Williams, 1994; Pooley, Gerrard, 
Hollis, Morton & Astbury, 2001; Tabrizi, Wilson, Coyne & O´Rourke, 2007) gjorda på olika 
delar av hur vårdkvalitet upplevs från olika patientperspektiv så finns det ingen gemensam del 
för patienter med diabetes typ 2. 
 
 

3 Problemformulering 
 
När en person får diagnosen diabetes typ 2 så kommer dennes liv att förändras. Beroende på 
hur allvarligt drabbad personen är av sjukdomen så blir förändringen större eller mindre. Hur 
stor förändringen blir beror också till stor del på hur patienten ser på sin situation men även på 
vilken nivå vårdkvaliteten som patienter får håller. Att vårdkvaliteten håller hög nivå och att 
patienter med diabetes typ 2 får den vård de behöver är av största vikt för sjukvården. Det 
finns dock inte en samlad bild avseende vad som kan göras för att förbättra kvaliteten på 
vården för patienter som drabbas av sjukdomen. Genom detta examensarbete vill jag ge en i 
högre grad samlad bild på hur patientens perspektiv av vårdkvalitet ser ut.  
 
 

4 SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur patienter med diabetes typ 2 upplever sin 
vårdkvalitet. 
 
 

5 METOD 
 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie och baserades på kvalitativa 
vetenskapliga artiklar. Metoden som jag använde mig av var Evans (2002) analysförfarande. 
Via vetenskapliga artiklar som svarade mot sökorden så tog jag tillvara på patienters 
upplevelser av vårdkvalitet kring diabetes typ 2, analyserade dessa och därefter beskrev dem 
enligt Evans (2002) analysförfarande.  
 

5.1 Litteratursökning och urval 
 
För att få förståelse och konstruera en så samlad bild som möjligt av hur patienter med 
diabetes typ 2 upplever sin vårdkvalitet så genomfördes först en litteratursökning (se bilaga 
1). Databasen som nyttjades främst var CINAHL och de sökord som användes var; diabetes 
type 2 quality; experience of diabetes; diabetes empowerment; myth of empowerment; living 
with diabetes issues; personal understandings; patient perspective; patient satisfaction care. 
Sökningen som genomfördes fokuserades till vårdvetenskapliga artiklar som var skrivna 
utifrån ett patientperspektiv och patientens syn på vårdkvalitet. Valet att främst använda 
CINAHL grundar sig i att det är den databas som innehåller allra störst mängd 
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vårdvetenskaplig litteratur. Databasen Medline användes sekundärt för att utesluta att inga 
ytterligare artiklar som passade mot syftet hittades. Tillgången till CINAHL och Medline 
möjliggjordes via Internet vid Göteborgs Universitetsbibliotek och Mälardalens 
Högskolebibliotek. 
 
Urvalet av de artiklar som hittades och som i rubriken svarade mot syftet var 86 stycken. 
Därefter lästes respektive artikels abstract igenom. Efter genomläsning av abstract återstod 31 
artiklar som lästes igenom varav 21 exkluderades då de återgav förståelse för medicinering 
för patienter med diabetes typ 2, var fokuserade på sjuksköterskans perspektiv, inriktade på 
förhållandet mellan patient och läkare eller endast tog upp vårdpersonalens syn på 
diabetesvård. Litteratursökningen resulterade i flera vetenskapliga artiklar skrivna av både 
svenska och utländska forskargrupper. Slutligen gav sökningen 10 artiklar (se bilaga 2) som 
utgjorde basen för analysen. Dessa i examensarbetet ingående artiklar har publicerats i 
vetenskapliga tidskrifter och är publicerade mellan åren 2001 och 2008, förutom två artiklar 
som är publicerade år 1991 och 1994.   
 

5.2 Analys 
 
Enligt Evans (2002) analyseras vetenskapliga artiklar i fyra steg: 
Söka artiklar 
Identifiera nyckelfynd 
Sammanföra nyckelfynd till olika teman/subteman 
Beskriva fenomenet 
 
För att, enligt Evans (2002), identifiera nyckelfynden i varje artikel måste alla artiklar läsas 
igenom flera gånger, eftersom upprepad läsning hjälper detta läsaren att utveckla känslan för 
varje artikels helhet. Vidare under denna läsning samlades nyckelfynd in från varje artikel och 
skrevs ner på en lista. Evans (2002) menar att listandet av nyckelfynd, påståenden och 
föreställningar är det som bryter ned artiklarna till beståndsdelar.  
 
Därefter grupperades och kategoriserades nyckelfynden i liknande områden. Utifrån denna 
gruppering urskiljdes liknande teman. Med utgångspunkt i de jämförda teman identifierades 
subteman. Skillnader och likheter lyftes fram dem emellan. Varje tema respektive subtema 
refererar tillbaka till de artiklar som ingår i arbetet för att exaktheten ska kunna kontrolleras. 
 
Det sista steget i metoden bestod av att fenomenet beskrevs. Detta gjordes genom att en 
beskrivning skapades utifrån teman och subteman. Avslutningsvis skrevs upptäckterna av 
sammanställningen ned med beskrivning och stöd från originalartiklarna. 
 
Exempel på hur nyckelfynden bildat subteman och hur subteman bildat tema finns beskrivet i 
bilaga 3. 
 

5.3 Etiska överväganden 
 
Detta är en litteraturstudie och de artiklar som ingår har redan blivit etiskt granskade. Då inget 
nämnts i dessa artiklars etiska genomgångar så förutsätter jag att inga patienter har tagit 
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skada. Det är viktigt att vara källkritisk och även om artiklarna är vetenskapliga så kan man 
fundera över vem som skrivit artiklarna och varför (Friberg, 2006). 
 
Denna litteraturstudie eftersträvar att återge en så sann bild som möjligt av respektive artikels 
innehåll. Jag har i största möjliga mån läst artiklarna objektivt och försökt att inte lägga till 
eller dra ifrån från det som redan blivit granskat och publicerat. De artiklar jag har med i 
litteraturstudien har jag i största möjliga mån försökt att på ett korrekt sätt referera till. 
Översättning från engelska till svenska har genomförts och jag har försökt att vara så 
noggrann som möjligt vid varje översatt ord. 
 
 

6 RESULTAT 
 
Efter genomförd analys av de tio artiklar som ingick i litteraturstudien framkom ett tema och 
sex subteman. Temat är: att uppleva vården som organiserad efter patientens förutsättningar.  
För att tydliggöra resultatet kommer citat att användes i beskrivningen av respektive subtema. 
 

6.1 Att uppleva vården som organiserad efter patientens 
förutsättningar 

 
Resultatet i denna litteraturstudie har kommit fram till 6 olika subtema som beskriver olika 
delar av vården som beskriver hur patienter upplever sin vårdkvalitet. Dessa subteman är: att 
få kunskap om sjukdomen, att vara medansvarig som patient, att som patient uppleva 
samhörighet, att som patient uppleva känsla av sammanhang, att uppleva sig som en individ, 
att uppleva välbefinnande i samband med vårdtekniska moment. 
 

6.1.1 Att få kunskap om sjukdomen 
Människor som lider av diabetes typ 2 anser att de behöver betydligt mer information och 
utbildning om sjukdomen. För att patienterna ska kunna få utbildning kring sjukdomen, 
motionsvanor, och egenskötsel så är inte kvantiteten av information det viktigaste, utan att 
informationen som ges är konsekvent och av rätt sort (Tabrizi, Wilson, Coyne och O´Rourke 
(2007). 
 
Patienten upplever att den information och utbildning de får inte motsvarar vad de anser sig 
behöva. Patienten förväntar sig mer information och utbildning kring sjukdomen för att 
uppleva vårdkvaliteten som tillfredsställande. (Wikblad, 1991). Om patienten uppfattar att 
han/hon får adekvat information innebär det att deras tillfredsställelse avseende vårdkvaliteten 
ökar (Johansson, Oléni & Fridlund, 2002).   
 
     The care team must provide the knowledge I need to manage my disease. Everybody  
     thinks that I know all about diabetes because I have had the disease for more than 20  
     years, but I actually know very little about it. It is also of importance to be informed of the  
     latest knowledge. (Wikblad 1991, s. 840) 
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Samtidigt som patienten upplever brist på adekvat information så menar Frandsen-Brown och 
Kristensen-Smedegaard (2002) att de visserligen behöver mer information om själva 
sjukdomen men att patienten framhåller vikten av att få riktad information om diet och 
nutrition. Vidare upplever patienten att vårdpersonalen inte heller ger tillräckligt med 
information om hur de ska gå tillväga för att åstadkomma nödvändiga förändringar i övriga 
livet. Detta upplevs som otillfredsställande. (Frandsen-Brown & Kristensen-Smedegaard, 
2002). 
 
Det visar sig också hur viktig information om diethållning är ur patientens perspektiv. För att 
patienten ska förstå nutrition behövs information och utbildning kring detta. Det innebär att 
man ger patienten kunskap om hur planering och iordningsställande av måltider går till samt 
att de får tillräcklig information vilken sorts mat de bör äta. Relevant information och 
utbildning kan även göras mer omfattande genom att erbjuda patienten möjlighet att gå på 
föreläsningar, ge dem böcker, via reklam på TV och broschyrer. (Tabrizi et.al., 2007). 
 

6.1.2 Att vara medansvarig som patient 
Patienterna anser det som en betydelsefull del för vårdkvaliteten att de själva får välja den 
person och det sjukhus som tillhandahåller vården för deras sjukdom. Samtidigt är det centralt 
för dem att de, tillsammans med dem som står för deras vård, får vara delaktiga i 
vårdprocessen. Det innebär att patienten ges möjlighet att välja respektive välja bort 
föreslagna behandlingar från vårdpersonalen och få vara delaktig i vilka beslut som tas i och 
kring deras vård. (Tabrizi et.al., 2007).  
 
Ytterligare anser patienterna att vårdpersonalen tillsammans med patienterna ska arbeta fram 
målen för behandlingen. Om inte patienterna görs delaktiga i sin egen vård blir det svårt att ta 
hänsyn till deras behov, resurser och möjligheter vid målsättningen. (Hörnsten, Lundman, 
Selstam-Kihl & Sandström, 2005). Patienten vill dessutom vara involverad, kunna påverka 
och ta ansvar i den vård de tar emot (Johansson, et.al., 2002). 
 
I studien av Paterson (2001) så möts patienterna av skepticism från vårdpersonalen när de vill 
ta en mer aktiv roll i behandlingen eller föreslår lösningar. Enligt Wikblad (1991) upplever 
patienterna återbesöken som att de utsätts för en oberoende kontrollfunktion vilket de inte 
upplever som en positiv del i vården. Patientens återbesök bör hellre vara präglade av 
jämställdhet och förståelse (Hörnsten et.al., 2005). 
 
     We started to get to know each other and could speak openly about various things. We told each  
     other about mental as well as physical and other heavy aspects, since these things are connected…  
     He didn’t separate the disease and say that you have diabetes and must do this and this. I explained  
     the problems to him and he really listened and learnt. (Hörnsten et al., 2005, s. 613) 
 
Patienter som varje dag lever med diabetes får egna erfarenheter utav sjukdomen men ofta 
ligger mer fokus på vad faktaböckerna säger om diabetes än vad patienterna uppger att de 
upplever (Paterson, 2001). Vårdpersonalen bör istället visa förtroende för patientens 
erfarenheter av egenskötsel utav sjukdomen (Wikblad, 1991).  
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6.1.3 Att som patient uppleva samhörighet 
Att patienten upplever ett behov av stöd från människor som befinner sig i samma situation 
och som har kunskap om diabetes typ 2 visar studien av Tabrizi et.al. (2007). Samma studie 
visar även att patienterna själva vill dela med sig av sina personliga erfarenheter till andra 
som drabbats av sjukdomen. Patienterna uttrycker även en vilja att i dessa stödgrupper 
involvera vårdpersonal som är experter på just diabetes typ 2 i syfte att få ytterligare stöd i 
gruppen. (Tabrizi et.al., 2007). Edvall, Hellström, Öhrn och Danielson (2008) visar i sin 
studie på hur patienten känner sig betydligt tryggare när det finns stödperson i vardagen som 
de dessutom har nära till hands. Samtidigt visar Frandsen-Brown och Kristensen-Smedegaard 
(2002) studie att patienten inte upplever tillräckligt med stöd när de frågar vårdpersonal om 
råd utan kan istället uppleva en negativ respons från dem. 
 
Studien av Wikblad (1991) visar också på patientens behov av att ha tillgång till en person 
som de kan kontakta om de behöver råd. I Wikblads (1991) studie uttrycker patienterna att 
tillgång till en stödperson som kan svara på frågor är en fråga om livskvalitet. Patienterna 
uttalar även behovet av regelbundet stöd som kan ge ökad förståelse om hur diabetes 
fortskrider och att klara av kraven som ställs på dem (Edvall et.al., 2008). 
 
     The quality of life must be discussed. Attention must be payed to the psychosocial problems. Many  
     diabetics are terrified of late complications and they need the support of the diabetes care team in  
     order to cope with their fear. (Wikblad 1991, s. 839) 
 

6.1.4 Att som patient uppleva känsla av sammanhang 
I studien av Tabrizi et.al. (2007) visar patienterna hur mycket av vårdkvaliteten de väger in i 
att ha ordentlig kontinuitet i diabetesvården. I samma studie menar patienterna att 
diabetesvården bör vara koordinerad och integrerad efter patienten. Med koordinerad vård 
menar patienten att de får träffa samma person som tillhandahåller deras vård vid varje 
återbesök (Pooley, Gerrard, Hollis, Morton & Astbury, 2001; Tabrizi et.al., 2007). Patienten 
upplever även trygghet i att samma vårdlag konsulteras vid varje besök vilket i sin tur ger 
ökat välbefinnande (Wikblad, 1991). Med kontinuitet blir vårdkvaliteten mer heltäckande 
(Tabrizi et.al., 2007). 
 
     I think they just go through their normal routine of questions. For example the young man that kept  
     me waiting last time went through my list and then came up and said … how was the insulin  
     affecting me. So I told him to go and read my notes again and he’d find out I wasn’t on insulin.  
     (Pooley et.al., 2001, s. 321) 
 
Det är även angeläget att det finns tillräckligt med tid vid återbesöken och att dessa anpassas 
efter lämpliga tider (Tabrizi et.al., 2007). Patienten upplever att de inte har tillfredsställande 
mängd tid att ställa frågor och därigenom få tillräckligt med information (Pooley et.al., 2001). 
Patienterna medger att de har ett eget ansvar men menar att de måste kunna luta sig emot och 
lita på vårdpersonalen avseende egna frågor och funderingar. Betryggande mängd tid vid 
återbesöken möjliggör att patienten kan diskutera sina funderingar och eventuella 
orosmoment istället för att fundera på om vårdpersonalen har tid att lyssna på deras frågor. 
Om vårdpersonalen istället utstrålar mer tillgänglighet i sin approach så är utsikten större för 
att patienten ska våga lufta sin oro och inte tänka på om vårdpersonalen har tid. (Callaghan & 
Williams, 1994). Värden som tillgänglighet och kontinuitet påverkar hur patienten uppfattar 
sin vårdkvalitet (Johansson et.al., 2002) och förutom detta är de en nödvändighet för hela 
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diabetesvården (Wikblad, 1991). ”It is often quite difficult to get in touch with the nurse 
specialist if you haven’t made an appointment” (Wikblad 1991, s. 839). 
 

6.1.5 Att uppleva sig som en individ 
Tabrizi et.al. (2007) skriver i sin studie att det är centralt för vårdkvaliteten att patienterna 
upplever att de blir sedda, att de ges möjlighet att ställa öppna frågor, få fullständiga svar och 
att vårdpersonalen tar deras problem på allvar. Vidare är det centralt att vårdpersonalen ser 
patientens behov i första hand (Hörnsten, Sandström & Lundman, 2004). För att patienten ska 
kunna föra fram frågor bör vårdpersonalen skapa en miljö som tillåter detta. Effektiva 
återbesök som höjer patientens förmåga att sköta sin diabetes själv beror på om miljön gör att 
en patient känner sig bekväm såväl som förmågan och viljan hos vårdpersonalen att lyssna till 
vad de har att säga. (Pooley et.al., 2001). Dessutom har det visat sig att vårdpersonalens 
kommunikation med patienten beror till stor del hur han/hon sköter sin diabetes (Wikblad, 
1991). ”Specialists did not pay attention enough and they need to take it seriously” (Tabrizi 
et.al., 2007, s. 513).  
 
Vidare bör vårdpersonalen visa intresse i patienten och se han/hon som en individuell person 
(Wikblad, 1991; Pooley et.al., 2001; Johansson et.al., 2002; Hörnsten et.al., 2004; Hörnsten 
et.al., 2005; Edvall et.al., 2008). Varje patient är en egen person med egna behov och 
omständigheter (Pooley et.al., 2001) men han/hon har även egna unika resurser och 
möjligheter (Hörnsten et.al., 2005). Det är viktigt att vårdpersonalen i mötet med patienten ser 
han/hon som unik vilket innebär att de lyssnar till, de litar på och att de kommer ihåg 
honom/henne. Enligt patienten skapar detta förtroende och respekt vilket i sin tur underlättar 
patientens liv (Edvall et.al., 2008).  
 
Patienterna värdesätter goda relationer med vårdpersonalen (Callaghan & Williams, 1994). En 
bra relation mellan den som får vård och den som tillhandahåller vård är signifikant för att 
patienten ska uppleva vårdkvaliteten som tillfredsställande (Johansson et.al., 2002). Ett 
återbesök kan vara mer än bara laboratorieprover, utskrivning av recept (Wikblad, 1991) såväl 
som att mer än vikt, blodtryck och blodsocker ingår i vården (Callaghan & Williams, 1994). 
”You’re not individuals when you go into hospital, you’re part of a system, part of a 
mechanical system going through and you’re not an individual” (Pooley et.al., 2001, s. 324). I 
studien av Hörnsten et.al., (2005) anser patienten att vårdpersonalen bör engagera sig i och se 
individen som mer intressant än själva sjukdomen.  
 
     At the clinic everything is centred around the labaratory reports, so they forget that after all I am a  
     bit more than just a pancreas! All diabetics don’t experience the same problems as I do and I need  
     to discuss mine… (Wikblad 1991, s. 839) 
 

6.1.6 Att uppleva välbefinnande i samband med vårdtekniska moment 
För patienterna är det vitalt för vårdkvaliteten att vårdpersonalen är kompetent (Hörnsten 
et.al., 2005) och att de har goda sjukvårdskunskaper (Wikblad, 1991). ”It is quite important 
for me to know that the professionals know more about diabetes than I do” (Wikblad 1991, s. 
840). 
 
Vidare förväntar de sig att vårdpersonalen besitter kunskap om just diabetes (Wikblad, 1991; 
Callaghan & Williams, 1994), att de är skickliga avseende tekniska moment (Callaghan & 
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Williams, 1994; Johansson et.al., 2002). Patienterna betraktar det som väsentligt att 
vårdpersonalen dessutom genomför preventiva åtgärder mot komplikationer och att de 
använder sig av metoder såsom screeningsprogram som rutin och att påminnelser skickas ut 
om regelbundna återbesök (Tabrizi et.al., 2007). Ytterligare är det viktigt att vården inom 
hälso- och sjukvårdssystemet är trygg och säker (Hörnsten et.al., 2005; Tabrizi et.al., 2007) 
samt att den är uppdaterad (Hörnsten et.al., 2005). ”The other thing that worried me when I 
saw them do my test. I don’t think they really knew how to clean off the sticks properly, and 
none of them produced a meter of any sort” (Callaghan & Williams 1994, s. 137). 
 
 

7 DISKUSSION 
 
I följande avsnitt i denna litteraturstudie kommer valet av metod och analys värderas. Vidare 
kommer resultatet diskuteras och avslutningsvis kommer det ges förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Metoddiskussion  
 
Jag arbetade ensam med detta examensarbete vilket både är en fördel och en nackdel. 
Fördelarna med det ser jag som rent egoistiska, när var och hur planering och arbete ska ske. 
Nackdelarna har under arbetets framskridande blivit alltmer tydliga. Framförallt gäller det 
analysen av materialet då trovärdigheten är viktig i kvalitativa uppsatser. Nackdelen med att 
arbeta ensam är huruvida arbetet blir lika trovärdigt när endast en person genomför t.ex. urval 
och analys. Ökar trovärdigheten och rimligheten om man istället är två personer? Vid 
genomförandet av detta examensarbete är antalet veckor givet. Två personer har sannolikt 
större möjlighet att kunna undersöka och kontrollera detaljer och nå högre grad av 
noggrannhet än en ensam person som arbetar med samma ämne under samma givna tid. Med 
detta vill jag säga att med givna tidsramar för detta examensarbete så kan det solitära arbetet 
ha påverkat min noggrannhet och därmed trovärdigheten negativt jämfört med om jag arbetat 
i par med någon. 
 
Examensarbetet genomfördes som en litteraturstudie där redan bearbetat material har använts. 
Artiklarna som jag sökt har varit kopplade mot mitt syfte och har framförallt varit kvalitativa 
artiklar. Dessa artiklar redogör för vårdkvalitet ur patientens perspektiv. För att kunna 
redogöra för något som patienten berättar och beskriver så passar en kvalitativ metod till 
detta. Det fanns även en tanke att inhämta och analysera hur patienten upplever sin 
vårdkvalitet på empirisk väg. Friberg (2006) anser dock att empiriska studier endast ska 
genomföras i undantagsfall bland annat på grund av att ”det är inte etiskt försvarbart att 
belasta patienter och personal i vården med den datainsamling som skulle bli aktuell om 
många studenter gjorde empiriska studier” (s. 14).  
 
Sökningen av artiklar genomfördes i flera olika databaser men i första hand användes 
CINAHL (se bilaga) och i andra hand Medline. CINAHL valdes på grund av att det är den 
databas som är allra mest heltäckande vad gäller artiklar som är kopplade till sjukvård och 
liknande hälsorelaterad litteratur (CINAHL databases, 2008). Medline användes framförallt 
som kontrollfunktion i syfte att säkerställa att jag inte missat någon artikel som svarar på mot 
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litteraturstudiens syfte. Trots att CINAHL innehåller stora delar med vårdvetenskaplig 
litteratur så upplevde jag det som svårt att hitta material som svarade mot denna uppsats syfte.  
 
Det som var det stora problemet med denna litteraturstudie var bristen på artiklar som helt 
stämde med syftet. Litteratursökningen tog upp ansenlig del av tiden initialt och jag var 
tvungen att använda mig av en stor mängd sökord för att kunna få tillgång till fler artiklar som 
svarade mot syftet. Till slut hade jag lyckats få fram tio artiklar som överensstämde med 
syftet. På grund av bristen på överensstämmande artiklar tvingades jag att använda även något 
äldre artiklar vilket kan påverka resultatet. Wikblads (1991) studie och Callaghans (1994) 
studie är 17 respektive 14 år gamla. Självklart har mycket inträffat i diabetesvården sedan 
dessa två studier genomfördes och patientens perspektiv kan ha förändrats. Samtidigt är alla 
de övriga studierna genomförda inom de senaste sju åren och bör därmed ses som tämligen 
aktuella. Det borgar därför att aktualiteten i denna litteraturstudie är god.  
 
Vidare känns flera av aspekterna på god vårdkvalitet, däribland information, utbildning och 
kontinuitet, igen i mer nyutkomna studier. Det tyder på att mycket utav det som kom fram i 
resultatet på äldre studier fortfarande upplevs som viktiga delar för en god vårdkvalitet. 
Många år har passerat men fortfarande känns delar igen. Det tolkar jag som att vissa delar 
utav diabetesvården är bestående och centrala oberoende av att närmare tjugo år har hunnit 
passera. 
 
Ytterligare svårigheter som bristen på material fört med sig är att jag ville i detta 
examensarbete ha artiklar som var bearbetade och kvalitativa. Dessutom bör de skildra 
vårdkvalitet ur en diabetespatients perspektiv. På grund av svårigheter att hitta tillräckligt med 
artiklar som tar upp vårdkvalitet, diabetes och patientperspektivet i samma studie så valde jag 
att inkludera en litteraturstudie som har sammanställt upplevelsen av vårdkvalitet ur 
patientens perspektiv. Denna studie visar hur patienter i den allmänna sjukvården upplever 
vårdkvalitet vilket kan komplettera bristen på artiklar som svarar exakt mot syftet i detta 
examensarbete.  
 
Studierna som inkluderats är gjorda i vitt skilda länder däribland Kanada, Australien, 
Storbritannien och Sverige. Fyra av tio artiklar är genomförda i Sverige och ytterligare en har 
delvis genomförts i Sverige. Det innebär att merparten av studierna är genomförda i andra 
länder och i enstaka fall genomförda på geografiskt mycket långt avstånd från Sverige. Detta 
kan påverka överförbarheten som är en viktig del i kvalitativa uppsatser men jag anser 
emellertid inte att det behöver påverka resultatet i denna uppsats. Framförallt beroende på att 
diabetes typ 2 är som allra mest spridd i västvärlden och övriga studier är genomförda i dessa 
områden. Ytterligare en inte helt oviktig aspekt är den breddning av kunskap som denna 
uppsats för med sig avseende hur patienter i andra länder upplever sin vårdkvalitet.  
 
Det som man inte kan bortse ifrån är att det sannolikt skiljer sig åt något om de är genomförda 
i ett land långt bort från Sverige. Det kan t.ex. handla om hur hälso- och sjukvårdssystemen är 
uppbyggda, är det privat- eller offentlig vård, vad räknas som vårdpersonal eller beroende på 
hur kollektivtrafiken ser ut påverkar tillgång och tillgänglighet. Enligt O’Grady et.al. (2001) 
och McLoughney et.al. (2007) så har kollektivtrafiken ett samband med tillgängligheten.   
Sammanfattningsvis kan resultatet påverkas och en del aspekter på upplevelsen av 
vårdkvaliteten kan bli extra synliga. Oavsett så utgörs den största delen av denna 
litteraturstudie av svenska studier.  
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I bakgrunden har jag använt mig av fem artiklar som ingår i resultatet. En artikel ingår under 
rubriken Patienten och vårdkvalitet och övriga fyra artiklar ingår under rubriken Tidigare 
forskning. En artikel beskriver begreppet vårdkvalitet på ett sätt som överensstämmer med hur 
vårdkvalitet ska ses i denna uppsats. De övriga fyra används i bakgrunden för att tydliggöra 
att det finns enstaka fynd men ingen helhetsbild av hur patienter med diabetes typ 2 upplever 
sin vårdkvalitet. 
 

7.2 Resultatdiskussion 
 
De viktigaste fynden i denna litteraturstudie ser jag som är de nyckelfynd som i sin tur har 
legat till grund för bildandet av subtema och tema. Några nyckelfynd har varit mer frekvent 
förekommande än andra. Vikten av information, delaktighet, kontinuitet, tillgänglighet och 
kompetens för vårdkvaliteten har ofta förekommit i de ingående artiklarna. Detta givet 
innebär ändå att olika artiklar värderat och gett enstaka nyckelfynd olika mening beroende på 
syftet i respektive artikel.  
 
Dessa nyckelfynd har i tidigare studier förekommit som enstaka del av vad patienter upplever 
som viktigt för vårdkvaliteten. Wilde et.al., (1993) tar t.ex. upp i sin studie hur viktigt det är 
för patienterna att vårdpersonalen är kompetent. O’Grady et.al. (2001) och McLoughney et.al. 
(2007) tar upp sambandet mellan tillgänglighet för diabetes typ 2 patienter och goda resultat. 
Båda dessa studier visar på enstaka delar av patientens upplevelse av vårdkvalitet. Det som 
har saknats är en i högre grad samlad bild av patienters upplevelse av sin vårdkvalitet. Dessa 
återkommande nyckelfynd som alla svarar mot denna uppsats syfte; att beskriva hur 
vårdkvaliteten upplevs av patienter med diabetes typ 2, tolkar jag som att det resultat jag hade 
förväntat mig infriades. 
 
Analysen av artiklarna resulterade i ett tema och sex subteman. Anledningen till att det blev 
endast ett tema är att nyckelfynden som har genererat subteman inte går att skilja åt 
förutsättningslöst. Nyckelfynden går ofta in i varandra t.ex. är det svårt att få 
sjukdomskunskap utan utbildning bestående av kvalitativ information som ges av kompetent 
vårdpersonal. Vidare är det t.ex. svårt att som patient uppleva delaktighet utan information 
och om vårdpersonalen inte gör sig tillräckligt tillgängliga eller inte arbetar för att patienten 
ska uppleva kontinuitet. Subteman grundar sig på nyckelfynd och dessa nyckelfynd är svåra 
att skilja åt i artiklarna. Att då subteman resulterar i endast ett tema ser jag därför som 
naturligt. 
 
Wikblad (1991), Frandsen-Brown och Kristensen-Smedegaard (2002), Johansson et.al. (2002) 
och Tabrizi et.al. (2007) visar tydligt i sina studier hur viktigt det är med information och 
utbildning. Dessa ting går enligt mig hand i hand. Den ena kan inte vara utan den andra. 
Patienterna som drabbas av en sjukdom som kanske är helt främmande för dem förväntar sig 
att få mer information och det ser jag som fullt naturligt. Enligt mig så bygger informationen 
och utbildningen en essentiell bas av kunskap kring patienterna i deras nya livssituation. 
Enligt Tabrizi et.al. (2007) så upplever patienten som drabbas av diabetes typ 2 det som svårt 
att skaffa sig kunskap om helt nya förutsättningar i livet däribland förändringar i diet. Dieten 
hos en diabetespatient är mycket viktig och jag ser det som vitalt att detta kommuniceras på 
ett tillfredsställande sätt från vårdpersonalen. Kvantiteten kanske finns där men sättet 
informationen och utbildningen når patienterna är inte det rätta. Detta tyder på att 
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vårdpersonalen ger patienten information och utbildning men att den alltför ofta inte håller 
tillräckligt hög kvalitet.  
 
Med kunskap kommer också ansvar, för både patient och vårdpersonal. Patienten vill vara 
delaktig i sin vård och ser det som en viktig del för vårdkvaliteten och för vårdprocessen 
(Johansson et.al., 2002; Tabrizi et.al., 2007). Jag ser det som att patientens syn på sitt eget 
ansvar för skötseln av sjukdomen påverkas beroende på hur delaktig han/hon tillåts vara i sin 
vård. Om patienten ges möjlighet att delta och förmedla sina unika behov så talar det också 
för att han/hon kommer att ta större ansvar för skötseln av sjukdomen.  
 
Emellertid så upplever patienter i viss utsträckning att de möts med skepticism från 
vårdpersonalen när de vill vara delaktiga och ta aktiv del i behandlingen (Paterson, 2001). 
Precis som Hörnsten et.al. (2005) tar upp i sin studie så bör mötena mellan patient och 
vårdpersonal istället bygga på en mer jämlik och förstående syn. Det torde öka sannolikheten 
för patientens medbestämmande och delaktighet i vården. Överdriven kontrollfunktion eller 
ett skeptiskt bemötande av patientens egna förslag ser jag som resultat av nitisk uppföljning 
men även som ett tecken på att vårdpersonalen inte har tillräckligt med förtroende för 
patientens egen förmåga att sköta om sjukdomen. Samtidigt som patienten anser att 
vårdkvaliteten bygger på att de tillåts vara mer delaktiga och att de tar en aktiv del i sin 
behandling av sjukdomen så kan de av naturliga skäl inte ersätta vårdpersonalens roll.  
 
På samma gång som vårdpersonalen bör arbeta för att patienterna blir mer delaktiga i sin vård 
så bör vårdpersonalen även fungera som stöd i större utsträckning. Patienterna upplever att de 
har ett behov av stöd och anser detta vara en viktig del av vårdkvaliteten (Tabrizi et.al., 2007; 
Edvall et.al., 2008). Jag tolkar behovet av stöd som att patienterna upplever ett visst lidande i 
både i fråga om livskvaliteten men också i vården. Att de inte får tillräckligt med stöd talar för 
att de upplever en viss oro och stress på grund av de krav som ställs på dem avseende egen 
skötsel av sjukdom. 
 
Ytterligare visar flertalet studier (Wikblad, 1991; Pooley et.al., 2001; Johansson et.al., 2002; 
Hörnsten et.al., 2004; Hörnsten et.al., 2005; Edvall et.al., 2008) på hur centralt det är för 
patientens upplevelse av vårdkvalitet att vårdpersonalen visar intresse i patienten och ser 
han/hon som en individuell person. Detta ser jag som en grundläggande del i vården. Att 
resultatet dessutom visar det tyder på att diabetespatienter precis som alla andra patienter 
upplever det som en självklarhet att bli sedda och att deras unika situation blir tagen på allvar.  
 
Samtidigt så bör miljön tillåta patienterna att ställa frågor och få fullständiga svar. Miljön 
bygger till stor del på hur vårdpersonalen väljer att bemöta och kommunicera med patienterna 
(Pooley et.al., 2001). Samtidigt visar resultatet att kommunikationen från vårdpersonalen 
beror på hur han/hon sköter sin diabetes (Wikblad, 1991). Jag ser det som att det finns vissa 
brister avseende vårdpersonalens kunskap och kompetens att möta patienterna med 
utgångspunkt i ett humanvetenskapligt perspektiv. Samtidigt ser jag det som viktigt att man 
visar patienten att han/hon är betydelsefull. 
 
Johansson et.al. (2002) visar i sin studie att patientens upplevelse av vårdkvalitet även bygger 
på att den som tillhandhåller vården och den som tar emot vården har en bra relation. Goda 
relationer ser jag som ett ömsesidigt engagemang där samtalen vid återbesöken kan leta sig 
utanför protokollet vita papper och osynliga band mellan vårdgivare och patient kan knytas. 
För att dessa besök ska komma dit krävs tid och kontinuitet. Att patienten ska dela med sig av 
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hela sin livsvärld på ett enstaka kort besök ser jag som mindre sannolikt. Många kontroller av 
deras kropp skall hinna genomföras och det är redan en kö av patienter utanför som väntar på 
sin tur. Jag tolkar det som att relationen till vårdpersonalen är väldigt viktig för patienten men 
relationen grundar sig i att patienten ges tid och kontinuitet. Det innebär tillräckligt med 
kontinuitet för att kunna träffa samma vårdgivare vid mer än ett tillfälle. Det tyder på att 
relationen de får med en och samma vårdgivare är viktig för att kunna uppleva god 
vårdkvalitet. 
 
Patienterna upplever att det är centralt för vårdkvaliteten att kompetensen hos vårdpersonalen 
är god (Hörnsten et.al., 2005). Jag ser detta som att patienterna har vissa förväntningar på 
sjukvårdspersonalen för att kunna lägga sitt ”liv” i deras händer. 
På samma gång som vårdpersonalen bör ha en god kompetens så anser jag även att själva 
hälso- och sjukvårdsystemet bör kännas tryggt och säkert. Att patienterna upplever hälso- och 
sjukvårdssystemet som tryggt och säkert är en indikation på god kvalitet för vården (Hörnsten 
et.al., 2005; Tabrizi et.al., 2007). Enligt detta tolkar jag det som att patienterna vill känna 
välbefinnande i att gå till hälso- och sjukvården. Jag ser det genom analysen att patienten inte 
ska behöva oroa sig över eventuell felbehandling eller över att få fel medicin. 
 
I Antonovskys (1991) hälsomodell är meningsfullhet det mest centrala begreppet. I denna 
studie innebär det att meningsfullhet bör ses som en väldigt viktig del för patienter med 
diabetes typ 2. För att engagemanget ska räcka till att sköta sin sjukdom, kunna ta del av 
information, ta emot utbildning och vara delaktiga i behandlingen så krävs motivation. Detta 
innebär att om inte patienterna upplever större delaktighet i val av behandling, av medicin, av 
vårdcentral eller i valet av vilken person som ska stå för vården så kommer inte heller 
patientens motivation att räcka. Detta leder i sin tur till att, enligt Antonovsky, hälsa inte kan 
åstadkommas.  
 
Det har inte uppstått några egentliga forskningsetiska problem under arbetet med detta 
examensarbete. Däremot har resultatet givit upphov till etiska funderingar kring vårdkvalitet. 
Av de människor som drabbas av diabetes typ 2 är 80 % överviktiga eller feta. Att drabbas av 
diabetes typ 2 innebär inte bara en förändring i livet utan även en hälsorisk och den risken 
ökar ju mer kilon man lägger på sig. Feta personer har även sämre livskvalitet och ofta 
upplever de utanförskap i samhället. Många vardagliga saker upplever de som ett problem 
eller hinder och det är inte säkert att de ens möts med samma respekt som andra inom vården. 
(Viktkompis, 2006). 
 
Resultatet i denna uppsats beskriver flera upplevelser som patienter anser som viktiga för 
vårdkvaliteten. Flera av de subteman som framkommit ger en fingervisning av att patienters 
upplevelser av vårdkvalitet kontra vårdpersonalens bemötande av dem inte alltid går hand i 
hand. Sammanfattningsvis uppstår en etisk fundering kring att patienter med diabetes typ 2, 
vilka ofta är feta, riskerar att inte bemötas med samma respekt som övriga i vården. Samtidigt 
visar resultatet i detta examensarbete att det är viktigt för vårdkvaliteten att patienter med 
diabetes typ 2 upplever att de blir sedda och får uppleva samhörighet vilket ger upphov till en 
etisk fundering.  
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7.3 Förslag till vidare forskning 
 
Som förslag på vidare forskning är att koppla vårdkvaliteten till ekonomi och en effektivare 
vårdorganisation. Hur kommer vårdkvaliteten påverkas av att patienter med diabetes typ 2 
kommer att öka (Folkhälsorapport, 2005) men att sjukvårdens budget ser ut att minska? Om 
det fanns en oändlig budget så skulle mängden vårdpersonal inte vara ett problem. Det 
innebär att patienter med diabetes typ 2 sannolikt skulle uppleva sin vårdkvalitet som relativt 
fläckfri. Den absoluta merparten av de upplevelser som denna litteraturstudie belyst hade 
därmed varit fullständigt tillfylles. Nu är det dessvärre så i dagens läge att samhällets 
sjukvårdsresurser inte är oändliga utan snarare klart begränsade. I McLoughney et.al. (2007) 
studie visar resultaten på att det behövs en förändring diabetesvården. Hur man kan 
organisatoriskt effektivisera hälso- och sjukvården för att passa det växande behovet?  
  
 

8 SLUTSATSER 
 
Några nyckelfynd var särskilt utmärkande och något som jag tolkade som centrala för 
patientens upplevelse av vårdkvalitet. De återkommande nyckelfynd i denna litteraturstudie är 
också de som bildat sex subteman. I resultatet framkom hur patienter med diabetes typ 2 
upplever sin vårdkvalitet. Dessa upplevelser presenterades under ett tema och sex subteman 
som alla är viktiga delar för vårdkvaliteten. Avslutningsvis med utgångspunkt från resultatet 
så drar jag slutsatsen att hälso- och sjukvården i större utsträckning bör organisera vården 
efter den unika patientens förutsättningar. 
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Bilaga 1 
  
Tabell 1: Översikt av sökord och träffar 
Databas Sökord Antal 

träffar 
Artiklar Datum 

CINAHL Diabetes type 2 quality 5 1 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Diabetes empowerment 78 1 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Living with diabetes issues 53 2 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Experience of diabetes 34 1 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Personal understandings 15 2 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Patient perspective 587 2 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Patient satisfaction care 320 1 2008-08-30 - 2008-09-07 
CINAHL Myth of empowerment 81 3 2008-08-30 - 2008-09-07 
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Bilaga 2 
 
Tabell 2: Artikelöversikt 
Författare, Titel, År, 
Land 

Typ av Studie och 
Metod 

Syfte Studiens Resultat 

Callaghan & 
Williams. Living 
with diabetes: issues 
for nursing practice. 
Canada. 
1994 

Kvalitativ. 
Halvstrukturerad 
intervju. 

Exploring people’s 
perceptions of 
living with 
diabetes, including 
the nursing care 
they received. 

De nyckelfynd som de kom fram 
till vari delen om upplevelser av 
diabetes vård var: personcentrerad 
vård, kompetent vård och att 
vården är tillgänglig. 

    
Edvall et al. The 
lived experience of 
the diabetes nurse 
specialist regular 
check-ups, as 
narrated by patients 
with type 2 diabetes. 
Sweden. 2008. 

Kvalitativ. Narrativ 
intervju. 

The aim was to 
elucidate the lived 
experience of 
regular diabetes 
nurse specialist 
check-ups among 
patients with type 
2 diabetes. 

Patients lived experience of 
regular check-ups showed an 
overall positive influence on the 
patients way of living with the 
disease by underpinning and 
developing their understanding 
and management of daily life. 

    
Frandsen-Brown & 
Kristensen-
Smedegaard. Diet 
and lifestyle in type 
2 diabetes: the 
patient´s 
perspective. France, 
Germany, Spain, the 
UK and the USA. 
2002. 

Kvalitativ. Intervju. The aim was to 
gain an idea of the 
patients 
perspective of 
diabetes and its 
therapy. 

Good glycaemic control in type 2 
diabetes improves prognosis but 
requires a high degree of patient 
compiance with medications and 
lifestyle advice. 
Patientes with type 2 diabetes 
experience problems in 
complying with modified diet and 
lifestyle. 
Compliance can be impaired by a 
lack of information or 
understanding about diabetes and 
its treatment. 
To encourage compliance and to 
maximise glycaemic control, 
diabetes therapy should impose 
minimal lifestyle restrictions. 

    
Hörnsten et al. 
Personal 
understandings of 
illness among 
people with type 2 
diabetes. Sweden. 
2004. 

Kvalitativ. Narrativ 
intervju.  

The aim of the 
study was to 
describe personal 
understandings of 
illness among 
people with type 2 
diabetes in 
Sweden. 

The findings were formulated into 
six categories: image of the 
disease, meaning of the diagnosis, 
integration of the illness, space for 
the illness, responsibility for care 
and the future prospects. 

    
Hörnsten et al. 
Patient satisfaction 
with diabetes care. 
Sweden. 2005. 

Kvalitativ. Intervju. The aim of this 
paper is to report 
findings of a study 
that elucidated the 

Five themes were connected to 
patient satisfaction and 
dissatisfaction, namely ”being in 
agreement vs, in disagreement 
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experiences and 
reflections of 
people with type 2 
diabetes about 
clinical 
encounters. 

about the goals”; ”autonomy and 
equality vs. Feeling forced into 
adaption and submission”; 
”Feeling worthy as a person vs. 
Feeling worthles”; ”Being 
attended to and feeling welcome 
vs. Ignored”; and, lastly, ”Feeling 
safe and confident vs. Feeling 
unsafe and lacking confidence”. 

    
Johansson et al. 
Patient satisfaction 
with nursing care in 
the context of health 
care. UK, Sweden 
and the USA. 2002. 

Kvalitativ. 
Literature study. 

The aim was to 
describe the 
influences on 
patient satisfaction 
with regard to 
nursing care in the 
context of health 
care. 

The results describe eight 
domains that have an influence on 
patient satisfaction with nursing 
care: the socio-demographic 
background of the patients, 
patients expectations regarding 
nurse care, the physical 
environment, communication and 
information, participation and 
involvement, interpersonal 
relations between nurse and 
patient, nurses medical-technical 
competence and the influence of 
the health care organization on 
both patients and nurses. 

    
Paterson. Myth of 
empowerment in 
chronic illness. 
Canada. 2001. 

Kvalitativ. Intervju. The aim was to 
investigate self-
care decision 
making in 
diabetes. 

Participants identified several 
covert and subtle ways that 
practitioners contradict their 
stated goal of empowerment in 
their interactions with diabetics. 

    
Pooley et al. “Oh 
it’s a wonderful 
practice … you can 
talk to them”: a 
qualitive study of 
patients’ and health 
professionals’ views 
on the management 
of type 2 diabetes. 
United Kingdom. 
2001. 

Kvalitativ. Intervju To explore the 
issues that patients 
with diabetes type 
2 and health 
professionals 
perceive as central 
to effective 
management of 
diabetes.  

Det framkom fem aspekter på 
vård som ansågs centrala för 
effektiv management av diabetes. 
Dessa var: tillräckligt med tid, 
kontinuitet, att kunna ställa frågor, 
att lyssna, individualitet i vården. 

    
Tabrizi et al. Clients 
perspective on 
service quality for 
type 2 diabetes in 
Australia. Australia. 
2007. 

Kvalitativ. Grupp 
diskussion. 

To explore the 
needs, feelings and 
experiences of 
people with type 2 
diabetes for 
developing 
quantitative 
instruments for a 
questionnaire 

The focus group discussions 
supported the importance of the 
11 service quality indicators but 
gave more importance to 
education, diet, communication, 
autonomy, choice of care provider 
and support group and less to 
confidentiality and availability. 
Three new themes were generated 
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study of service 
quality 

from the discussions: education, 
diet and support group. 

    
Wikblad. Patient 
perspective of 
diabetes care and 
education. Sweden. 
1991. 

Kvalitativ. Intervju.  Att belysa 
patientens 
perspektiv på 
diabetesvård och 
dess utbildning. 

Tre frågor ställdes och utifrån 
dessa framkom olika kategorier 
beroende på hur patienterna 
upplevde kommunikation med 
vårdlaget, vilka förväntningar 
patienter har på diabetes vårdlaget 
och vilken kunskap patienten bör 
besitta för att kunna sköta sin 
sjukdom. Exempel på kategorier 
som patienterna förväntade sig av 
diabetesvården var: kontinuitet,  
stöd, patientutbildning och goda 
sjukvårdskunskaper.  
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Bilaga 3. 
 
Tabell 3: Exempel på analysförfarande 
Nyckelfynd Subtema Tema  
Möjlighet att välja/välja-bort 
behandling. 
 
Medbestämmande i valet av den 
som ska stå för vården. 
 
Patient bör ges förtroende 
avseende den egna skötseln av 
sjukdomen 
 
Kontrollfunktionen från 
vårdlaget upplevs inte som 
positiv… 
 
Patient och vårdpersonal arbetar 
fram målen för behandling 
tillsammans 
 
Patient vill vara involverad och 
ta ansvar i sin vård 

Att vara medansvarig som 
patient 
 

Patienten upplever ett behov av 
att kunna få stöd/ge stöd 
från/till en grupp människor 
som befinner sig i en liknande 
situation 
 
Patienten upplever behov av en 
kontaktperson om de upplever 
osäkerhet kring sjukdomen 
 
Patienten upplever att de har 
behov av regelbundet stöd 

Att som patient uppleva 
samhörighet 
 

Patienten vill känna sig sedd 
 
Vårdlaget bör visa intresse och 
se patienten som en unik 
person. 
 
Att vårdlaget skapar en miljö 
som gör att patienten kan prata 
och ställa frågor 
 
Att Ssk är införstådd i 
patientens unika situation 

Att uppleva sig som en individ 
 

Att uppleva vården som 
organiserad efter patientens 
förutsättningar 

 
 
 


