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Strukturerat egenvårdsstöd till personer med diabetes typ 2. 

Lena Ring: Då var dags för den här månadens FoUU-Talk, Food for Thought. Vi har dig Jessica 

Rosman med oss som ska prata om din forskning, vi ser väldigt mycket fram emot det. För er som 

inte träffat mig heter jag Lena Ring och är FoUU-chef på Nära vård och hälsa. Vi spelar in alla FoUU-

Talks för det är inte säkert att alla som vill kan vara med, så jag vill påminna om det, vi kommer lägga 

en länk här i chatten efter dagens FoUU-Talk så kan ni titta på de FoUU-Talken som varit innan. 

Under själva Talket som är ungefär en halvtimme är det bra om alla utom Jessica stänger av bild och 

ljud, och när Talket är färdigt slutar vi inspelningen, då är det fritt fram för frågor, så ni vet att 

frågorna inte spelas in. Varmt välkommen att berätta om hur du bedriver din forskning för att 

strukturerat jobba med den här patientgruppen med diabetes, varsågod. 

Jessica Rosman: Tack så mycket för att jag fick komma (delar bild). 

Ny bild: Jag heter Jessica Rosman, jag är specialistsjuksköterska i diabetesvård och jobbar på Gimo 

vårdcentral med filialer i Alunda och Österbybruk. Jag är också doktorand på institutionen för 

medicinska vetenskaper. Där är jag på halvtid och bedriver projekt om just strukturerad egenvård. 

Ny bild: Jag ska idag prata lite kort om typ 2 diabetes, för det tänker jag att vi behöver ha med oss 

för att förstå sen det jag ska berätta om min forskning. Jag ska också berätta lite mer om 

omvårdnadsvetenskap, jag ska prata lite om egenvård och sedan förstås om mitt avhandlingsarbete.  

Ny bild: Vad är diabetes typ 2, vi börjar med det lite kort. Det är en kronisk sjukdom som beror på att 

man har en insulinresistens och eller en insulinbrist. Insulinresistens innebär att den insulin man har i 

kroppen fungerar inte riktigt som det ska och på grund av det får man ett förhöjt blodsocker. Det här 

förhöjda blodsockret kan leda till komplikationer. Man kan få skador i njurar, ögon, i hjärta och kärl 

och det här kan i sin tur leda till en för tidig död. Det finns olika riskfaktorer för att utveckla diabetes 

typ 2 och att ha förhöjda blodsockerhalter när man har en diabetessjukdom. Det är mycket som 

hänger ihop med livsstilen helt enkelt, med den kost man äter, eller om man är fysiskt aktiv, det 

hänger ihop med alkohol, rökning och stress till exempel. 

Ny bild: Hur många har diabetes? Vi vet att i Sverige är det ungefär 450 000 personer. I Uppsala så 

kan vi hämta hem data från olika ställen för att ta reda på hur många. Vi har dels SAS där vi kan se 

hur många som har vårdats och fått åtgärdskod diabetes i primärvården. Där har vi i nuläget 17 500 

patienter ungefär. Sen har vi också nationella diabetesregistret där vi rapporterar in våra patienter i 

samband med besök i primärvården. Där har vi ungefär 13 700 patienter men vi kan väl gissa att den 

verkliga siffran ligger någonstans där emellan. Ni ser där uppe vid den röda pilen kan man se att där 

är en översikt över hur många som har diabetes i världen. Vid den röda pilen så ser ni i Europa 2019 

så hade ungefär 6,3% av befolkningen diabetes, och man förväntar sig att det här ska öka framöver, 

och inom ungefär 30 år förväntar man sig att det här ska ha stigit till ungefär 7,8%. Så det är en 

ganska rejäl ökning av diabetes som man förutser kommer att ske, och om man tittar runt om i 

världen kan vi se att alla delar av världen har en ganska hög förekomst av typ 2 diabetes och man 

förväntar sig också i hela världen att det här kommer att öka de närmaste åren. I Sverige säger man 

att ungefär 5% av befolkningen har typ 2 diabetes, sen finns det förstås ett mörkertal men 



någonstans där omkring. Så det är helt klart en vanlig sjukdom som förekommer och vi kan förvänta 

oss att det här kommer att öka.  

Ny bild: Vad kostar det här? Här har vi en svensk studie från 2017 där man har tittat på 

samhällskostnader som är direkt kopplade till diabetessjukdom. Då kan man se att från 2006 till 

2014 att kostnaderna ökar och vi sr det här gröna som är inneliggande vård har ökat, öppenvården, 

den röda, det har också ökat. De glukossänkande, alltså blodsockersänkande läkemedlen 

kostnaderna har ökat något. Andra läkemedel som är kopplade till det här, där ser vi inte någon 

större ökning men något. Sedan ser vi primärvårdskostnaderna, också de har ökat. Så kostnaderna 

för den här sjukdomen ökar helt enkelt och med tanke på att man förväntar sig att fler som kommer 

att drabbas av diabetes typ 2 så kan vi också förvänta oss att det fortsätter att öka.  

Ny bild: Vad gör vi åt det här i primärvården? Här är vår behandlingsalgoritm som vi brukar jobba 

efter i primärvården, ni behöver inte läsa den i detalj men här är alla våra läkemedel som vi 

använder. Här ser man att utifrån olika parametrar kan man välja olika läkemedel. Man kan se 

ganska detaljerat hur man kan förvänta sig att ett blodsocker sänker sig av ett visst läkemedel, vad 

man kan å för biverkningar. Det står om viktuppgång och olika saker man kan behöver tänka på med 

de här läkemedlen. Högst upp ser ni, det som jag har ringat in med rött står det rökstopp och 

levnadsvanor. Det här är grunden, det står högst upp som en övergripande rubrik över hela bilden 

men det står inte så mycket om hur vi ska göra. Det står inte heller vad man kan förvänta sig för 

effekt av det här. Det var det här jag tog som utgångspunkt när jag startade upp min forskning, vad 

gör vi och vad kan vi göra, vad borde vi göra och vad kan vi förvänta oss för effekt av det vi gör. 

Ny bild: Eftersom jag är sjuksköterska tittar jag på det här från ett omvårdnadsperspektiv och 

omvårdnad är ju sjuksköterskans vetenskapsområde, och medicin är läkarens och så vidare. 

Omvårdnadsforskningens uppgift är att utveckla kunskap om människans utveckling, hälsa och 

välbefinnande i samband med födsel, ohälsa, lidande och död. 

Ny bild: Det här utvecklades mycket på 50-talet, då startade den här utvecklingen av 

omvårdnadsteori i USA, det kom lite som en effekt av att man tyckte att sjuksköterskans arbete hade 

blivit mer som en assistent åt läkaren och man ville särskilja sjuksköterskans arbete från den 

medicinska. Utifrån det kom det mycket olika sorters omvårdnadsteorier. En av de som jobbade 

mycket med det här hette Dorothea Orem, en ganska känd omvårdnadsteoretiker, hon var 

sjuksköterska och amerikanska. Hon utvecklade något som hon kallade för self-care deficit theory, 

en egenvårdsteori. Hennes grundläggande tanke i det här var att patienter är självständiga, de är 

ansvariga för sin egenvård. 

Ny bild: Hon definierade egenvård som utövande av praktiska aktiviteter som personer initierar och 

utför för egen räkning för att upprätthålla liv, hälsa, fortsatt personlig utveckling och välbefinnande. 

Det här har jag tagit fasta på i mitt forskningsarbete, det är det här jag har i grunden till det jag gör 

som jag ska berätta mer om snart. 

Ny bild: Enligt Dorothea Orem är det sjuksköterskans uppgift at stödja patienten när det finns brister 

i egenvården. En egenvårdsbrist kan man säga är när en person har begränsad kunskap, nedsatt 

förmåga att utföra handlingar eller ta egna beslut. Då är det sjuksköterskans uppgift att stödja, 

undervisa, guida och tillhandahålla en miljö som stödjer en personlig utveckling. 

Ny bild: Vad är då egenvård vid diabetes? Det är väldigt brett, att leva med diabetes innebär att man 

behöver ta många beslut varje dag, man behöver det vi kallar för coping, hur vi hanterar att leva 

med en sjukdom eller någon annan händelse i livet. Egenvård vid diabetes handlar också om de rent 

praktiska sakerna som man behöver göra. Man kan behöva ha hälsosamma kostval, man behöver 



vara fysiskt aktiv, man behöver ta de läkemedel som man är ordinerad, man behöver ta dem i rätt 

dos och vid rätt tillfälle. Man kan också behöva övervaka sitt blodsocker, och helt enkelt åtgärda 

höga eller låga blodsocker vid behov. Egenvård handlar också om att minska risker, alltså de risker 

som jag har pratat om innan om att det uppstår skador i blodkärl, nerver, ögon och njurar, de 

riskerna behöver man minska. Det handlar också om problemlösning, det räknas in i egenvården vid 

diabetes. Man ställs inför många problem när man lever med en kronisk sjukdom som man kan 

behöva lösa. Och för att kunna göra det så behöver man ha förutsättningar och kunskap om hur man 

ska göra det.  

Ny bild: Vad vet vi om egenvård? Vi vet att grupputbildning vid diabetes typ 2 har en god effekt på 

blodsocker och livskvalitet. Det här är väl beforskat, här finns det mycket evidens. Det finns också 

svårigheter med grupputbildning. Dels säger Socialstyrelsen i sina nationella riktlinjer för 

diabetesvård att den som bedriver grupputbildning ska ha en pedagogisk kompetens. Det är kanske 

inte alla diabetessjuksköterskor som har en pedagogisk utbildning. Därför kan det ibland vara svårt 

att implementera det här, diabetessjuksköterskor kan känna sig osäkra inför den uppgiften och man 

vet att det här implementeras inte överallt. Sedan finns det rent praktiska svårigheter med att starta 

grupputbildning, till exempel krävs det ganska mycket tid för att planera en sådan här verksamhet, 

det passar inte alla patienter, vi når inte alla med diabetes typ 2 genom de här grupputbildningarna. 

Det här är helt enkelt en åtgärd som inte når alla, vi vet att det fungerar men alla patienter med 

diabetes typ 2 har av olika anledningar inte tillgång till den här interventionen. Jag började titta på 

enskilda utbildningsinsatser, det som man gör i det enskilda mötet med patienten. Här finns det inte 

riktigt någon evidens som är så stark för att det här har en effekt. Det finns väldigt mycket studier 

med enskilda utbildningsinsatser för egenvård men det är inte riktigt någon konsensus kring det. 

Många av de studier som finns är svåra att repetera, de är inte tillräckligt noga beskrivna för att man 

ska kunna upprepa det, och för att vi ska få en stark evidens behöver vi studera, studera igen och 

kunna upprepa studierna för att se att evidensen faktiskt är stark för att någonting fungerar. Det vi 

också ser är att det finns ganska varierande teoretiska ramverk som ligger till grund till de 

implementioner som har införts. I Sverige är det så att en stor del av diabetesvården och just den här 

egenvårdsutbildningen görs av diabetessjuksköterskor men det finns ganska få studier där man 

baserar sig på just omvårdnadsvetenskap som är sjuksköterskans vetenskapsområde. Här kan man 

se att det finns ett behov av fler studier. Till höger här i bild ser ni ett utklipp från Socialstyrelsens 

riktlinjer om diabetesvård och man ser att individuella utbildningsprogram är någonting de klassar 

som FoU, det betyder att de menar att här behöver vi ha mer, ett större vetenskapligt underlag för 

att kunna antingen rekommendera eller inte rekommendera enskilda utbildningsinsatser vid just 

diabetes typ 2. 

Ny bild: Med det här som grund konstruerade jag en individuell skriftlig behandlingsplan, det är den 

vi ser här till höger i bild. Det här är tänkt som ett verktyg som kan kunna använda i det enskilda 

mötet med en person med diabetes typ 2. Det är baserat på omvårdnadsteorier, just Dorothea 

Orems tankar kring egenvård, att sjuksköterskans uppgift är stödja, undervisa, guida och 

tillhandahålla en miljö som stödjer personlig utveckling. Nu är den ganska liten den här bilden men 

här är det frågor som är tanken att man ska gå igenom tillsammans med patienten vid det enskilda 

mötet. Till exempel står det vad är ditt personliga behandlingsmål, och när vill du att det ska uppnås. 

Vad gör du just nu för att uppnå det målet. Vad vill du att vi på vårdcentralen ska hjälpa dig med för 

att uppnå ditt mål. Det här är tänkt som ett enkelt verktyg som ska gå att implementera i den 

kliniska verksamheten på ett relativt enkelt sätt.  

Ny bild: Det jag gjorde var att i min magisteruppsats när jag läste till specialistsjuksköterska att jag 

gjorde en förstudie, här fick jag finansiering av FoU-medel. Jag gjorde en randomiserad studie där 50 



patienter fick randomiserad till att antingen gå igenom den skriftliga behandlingsplanen eller få helt 

enkelt sedvanlig vård. Sedan följde jag upp det efter tre månader, nu är tre månader en ganska kort 

tid men det är utefter de praktiska förutsättningar som fanns var det så det behövde göras och jag 

såg det som en lite förstudie. Man kunde efter tre månader se att den grupp som hade fått gå 

igenom den här behandlingsplanen hade ett förbättrat HbA1c. Det var inte helt statistiskt signifikant 

att den här skillnaden var mellan grupperna men man kunde ändå se att här fanns någonting som vi 

behöver titta mer på.  

Ny bild: Utifrån det har jag nu fortsatt på den här banan, jag är nu doktorand som sagt på halvtid, 

mitt avhandlingsarbete handlar om just det här med skriftlig individuell behandlingsplan. Att vara 

doktorand innebär att jag ska publicera fyra artiklar, skriva en avhandling och lära mig mer om 

vetenskap. Planen för mig är att jag nu när första artikeln är inne för granskning hos en vetenskaplig 

tidskrift, där vi har skrivit ett studieprotokoll där vi beskriver vad vi kommer att göra. Artikel två blir 

att utvärdera om en skriftlig individuell behandlingsplan påverkar glykemisk kontroll, alltså 

blodsocker, och andra medicinska parametrar, men också titta på om det påverkar livskvalitet och 

upplevelsen av att leva med diabetessjukdom. Det här är en pågående studie som jag kommer att 

berätta mer om snart. Vi kommer också att göra en kvalitativ del av det här, alltså en intervjustudie 

med de personer som får gå igenom den här interventionen och se vad deras upplevelse av det här 

är. Vi är också i startgroparna nu med en studie där vi kommer göra något liknande, en omarbetad 

behandlingsplan som vi tänker utvärdera i den gruppen där man behöver tolk vid samtalet för att se 

om det skulle kunna vara ett stöd i den gruppen. 

Ny bild: Det som pågår just nu är en randomiserad kontrollerad studie av den här skriftliga 

individuella vårdplanen. Vi har fem diabetessjuksköterskor nu som är med och inkluderar patienter i 

den här studien. De har fått en utbildningsinsats om hur man arbetar med det här verktyget och den 

teoretiska grunden utifrån Orems egenvårdsteori. Vi kommer nu att studera 110 patienter är tanken 

för att sedan följa upp efter 6 månader och 12 månader 

Ny bild: och titta på dels deras HbA1c-värden, alltså blodsocker. Vi kommer också att titta på 

blodfetter och blodtryck. Vi kommer både före och efter mäta deras hälsorelaterade livskvalitet med 

ett frågeformulär men också upplevelsen av att leva med diabetessjukdom och upplevelsen av stöd 

från diabetessjukvården för att se om det här är något som kan förändras över tid med hjälp av den 

här interventionen och den här skriftliga behandlingsplanen.  

Ny bild: Förhoppningarna då är att vi ska få en ökad kunskap om individuell egenvårdsutbildning vid 

diabetes typ 2 och att få det ur ett omvårdnadsperspektiv eftersom det är mycket sjuksköterskor 

som jobbar med det här i primärvården, i Sverige är det mycket så att det är vi som jobbar med 

egenvårdsutbildningen. Där kan man se att det behövs en större evidens. Vi hoppas förstås att det 

ska kunna leda till en förbättrad hälsa i den här gruppen av patienter och att vi kan hitta metoder 

som går att implementera i verkligheten. 

Ny bild: Tack, det var det jag ville säga idag, tack så mycket. 
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