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Sammanfattning

Bakgrund: Diabetes typ 2 är en av de snabbast växande sjukdomarna i både Sverige och 

resten av världen. Vid diabetes typ 2 utgör egenvård en betydande del av 

behandlingen och för att klara detta behövs kunskap om sjukdomen. I 

sjuksköterskeyrket ingår att förse patienter med information och kunskap, 

bland annat genom patientundervisning. Ett flertal studier beskriver hur 

information och kunskap uppfattas av patienter och hur det på bästa sätt 

förmedlas till dem. Däremot saknas ett instrument som mäter patienternas 

befintliga kunskap om sjukdomen och hur de värderar information.

Syfte: Syftet med arbetet är att undersöka hur informations- och kunskapsbehovet vid 

diabetes typ 2 varierar utifrån kön, HbA1c, ålder, utbildning och duration samt 

identifiera de frågor där informations- och kunskapsbehovet är störst 

respektive lägst.

Metod: Arbetet grundas på en kvantitativ enkät utformad efter The Toronto 

Informational Needs Questionnaire-Breast Cancer och är analyserat utifrån 

data från 86 patienter.  Frågor ur denna enkät har behandlats i dataprogrammet 

Statistical Package for the Social Sciences och presenteras som deskriptiv 

statistik. Den teoretiska utgångspunkten för arbetet är Lazarus och Folkmans 

teori.

Resultat: Det finns ett behov av såväl mer information som kunskap hos alla de grupper 

som undersökts. Skillnader dem emellan kunde urskiljas. De grupper som 

rankat informations- och kunskapsbehovet högst är kvinnor och personer som 

haft diabetes typ 2 i mer än 11 år. Män rankar vikten av information lägre och 

anser sig i större utsträckning ha den kunskap de behöver. Frågor där 

information av patienterna anses vara mycket viktigt rör medicinska frågor. 

Kunskap kring hur sociala frågor ska hanteras värderades lägst.

Diskussion: Informationssökning är ett sätt att hantera den situation som uppstår när en 

människa drabbas av sjukdom. Hur varierar behovet mellan olika 

demografiska variabler som kön, ålder, utbildning, HbA1c, och duration? Hur 

värderar patienterna sin kunskap? Inom vilka områden finns 

informationsbehov och kunskapsluckor?

Nyckelord: Information, informationsbehov, kunskap, diabetes typ 2 egenvård, TINQ-BC, 



patientundervisning.



Abstract

Background: Type 2 diabetes is one of the fastest growing diseases in Sweden and the rest 

of the world. In type 2 diabetes self-care is an important part of the treatment 

and knowledge is needed to manage that. The nursing profession comprises to 

provide patients with information and knowledge - this is done through 

patient education. Several studies describe how information and knowledge is 

perceived by patients and the most suitable methods to pass information and 

knowledge on. However there is a lack of tools that measures patients 

existing knowledge and how they value information.

Aim: The aim of this study is to investigate how need for information and 

knowledge in diabetes type 2 varies by gender, HbA1c, age, education and 

duration, and to identify questions where the need for information and 

knowledge is the highest and the lowest.

Methods: The study is based on a quantitative survey designed by The Toronto 

Informational Needs Questionnaire - Breast Cancer and is analyzed using the 

data from 86 patients. Questions from this survey have been processed in a 

software called Statistical Package for the Social Sciences and the result is 

presented as descriptive statistics. The theoretical starting point for the study 

is the Lazarus and Folkman`s theory.

Results: There is a need for more information as well as knowledge in all of the 

groups studied. Differences between the groups were discerned and the 

groups that ranked the needs for information and knowledge highest were 

women and people who have had diabetes type2 for more than 11 years. Men 

rank the importance of information lower and they consider themselves to a 

greater extent having the necessary information. Questions where information 

is considered very important concern medical issues. Knowledge of how 

social issues would be handled; were ranked as the lowest.

Discussions: Searching for information is one way to handle the situation that arises when 

one gets ill. How requirements vary among different demographic groups, 

such as gender, age education, HbA1c and duration? How do patients 

evaluate their knowledge, and in which areas do gaps in information and 

knowledge exist?



Keywords: Information, information needs, knowledge, diabetes type2 self-care, TINQ-

BC, patienteducation.
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1. Inledning

Patienter med diabetes typ 2 är en stor patientgrupp som ständigt ökar. Patienternas behov av 

kunskap och information är här av stor betydelse för bland annat egenvård och förbyggande av 

komplikationer. Under våra praktikperioder har vi mött ett flertal patienter med både diabetes typ 

1 och typ 2. Det vi reflekterat över är att patienterna haft olika behov av information och att 

kunskapsnivån har varit väldigt varierande. Detta väckte våra tankar kring sjuksköterskans 

viktiga roll gällande patientinformation och undervisning samt hur denna kan anpassas efter 

patientens unika kunskapsbehov. Vi fick chansen att ta del av och arbeta med ett kvantitativt 

datamaterial rörande informations och kunskapsbehov hos patienter med diabetes typ 2. Genom 

att bearbeta materialet vill vi undersöka och presentera skillnader och likheter för informations- 

och kunskapsbehovet hos olika patientgrupper med diabetes typ 2.

2. Bakgrund

2.1 Diabetes Mellitus 

Diabetes Mellitus (DM) är ett samlingsnamn för flera sjukdomar som leder till ökad halt av 

glukos i blodet. Det finns flera typer av diabetes och benämningarna på dem har varierat. De 

vanligaste typerna av diabetes är de som nu benämns diabetes typ 1 (DMT1) respektive typ 2 

(DMT2) (Alvarsson, Brismar, Viklund, Örtqvist & Östensonet, 2010, s. 23-25). DMT2 är en av 

världens vanligaste och snabbast växande kroniska sjukdomar (Zethelius & Östgren, 2012). Bara 

i Sverige fanns det år 2009 cirka 365000 diabetiker varav cirka 85 procent hade typ 2-diabetes 

(Socialstyrelsen [SOS], 2009a, s.226). Till skillnad från DMT1, som oftast drabbar unga personer 

och har akuta symtom som stora urinmängder, stark törst och muskeltrötthet till följd, sker 

progressen av DMT2 långsamt utan några kännbara symtom i början av sjukdomen. Med tiden 

kan bland annat viktminskning eller försämrad syn indikera DMT2, som oftast debuterar i 

medelåldern eller senare (Ericson & Ericson, 2012, s. 551; Zethelius & Östgren, 2012; SOS, 

2009a, s. 226). 

     Jansson, Andersson och Svärdsudd (2007) framför i sin studie att prevalensen och incidensen 

av DMT2 är högre hos män i åldrarna 65-70 år. Högre upp i åldrarna är DMT2 vanligare hos 

kvinnor, bland annat på grund av att kvinnor lever längre.  Ser man till hela Sveriges population 

finns inga skillnader huruvida DMT2 drabbar kvinnor och män (Östenson, 2010). 
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2.1.1 Uppkomstmekanismer

Immunsystemet orsakar utvecklingen av DMT1. Autoimmunitet leder till B-celldestruktion med 

insulinbrist som följd. En annan orsak är avsaknad av antikroppar mot sjukdomen (Mulder, 2008, 

s. 81-84). Vid DMT2 saknar kroppen delvis förmågan att producera insulin eller blir mindre 

mottaglig för insulin, insulinresistens (Mulder, 2008, s. 86-88).

Ärftlighet spelar en stor roll för utvecklingen av DMT2. Barn eller syskon till typ 2-diabetiker 

löper en risk upp till 40 % att utveckla denna diabetes (Groop, Lyssenko & Renström, 2009). 

Faktorer som spelar in för dess uppkomst är matvanor, övervikt och stillasittande (Ericson & 

Ericson, 2012, s. 550), även rökning och långvarig stress kan bidra till uppkomst av DMT2 

genom att insulinfrisättningen hämmas (Alvarsson et al., 2010, s. 53-55).

2.1.2 Komplikationer

Komplikationer vid DM kan vara både akuta och sena. Till de akuta komplikationerna hör bland 

annat hypoglykemi (för mycket insulin i blodet) vilket kan leda till insulinkoma samt 

hyperglykemi (för lite insulin i blodet) som kan leda till diabeteskoma (Ericson & Ericson, 2012, 

s. 574). Sena komplikationer kan vara makroangiopati (ateroskleros i hjärtats och hjärnans 

artärer, samt perifera kärl) och mikroangiopati (kärlförändringar i kapillärer och små blodkärl). 

Mikroangiopati kan leda till utveckling av nefropati, det vill säga nedsatt njurfunktion, retinopati, 

näthinneförändringar samt neuropati, nervfiberskador (Mulder, 2008, s. 143; Ericson & Ericson, 

2012, s. 580).

2.1.3 Behandling

Den största delen av diabetesbehandlingen utgörs av egenvård (Wredling & Ahlin, 2005). Målet 

med behandlingen är att hålla blodsockret på en jämn nivå vilket hos en vuxen frisk person 

oberoende av måltidsintag, fysisk aktivitet och fasta sällan understiger 3,5mmol/l eller överstiger 

8,0mmol/l i blodet (Ericson & Ericson, 2012, s. 545). Hemoglobin A1c (HbA1c) är ett mått på 

långtidssocker och visar medelglukosnivån de senaste två - åtta veckorna. Tidig HbA1c 

blodsockerkontroll påverkar patienternas hälsa och förhindrar utvecklingen av komplikationer 

(Wibell, 2012). Det bör vara under 6,0-6,5% (Ludvigsson, Hanås & Åman, 2009). Eftersom olika 

patienter har varierande grad av insulinnedsättning och insulinresistens ser även behandlingen 

olika ut. En form av behandling är icke-farmakologisk och inriktas på att ändra kosten så att 

mindre insulin behövs för att kontrollera koncentrationen av blodsocker. Detta görs genom att 

kostens energiinnehåll minskas och dess sammansättning förändras. Motion och viktminskning 
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ökar insulinkänsligheten vilket gör att behovet av att tillföra insulin minskar (Mulder, 2008, s. 

134-135). Farmakologiskt kan DMT2 behandlas med tabletter, insulininjektioner eller en 

kombination av de två (Eliasson & Nilsson, 2009).

2.2 Information och kunskap – en förutsättning för egenvård

Information definieras som ”generell beteckning för det meningsfulla innehåll som överförs vid 

kommunikation av olika former” (Information, n.d.). Information betyder dock inte att patienten 

får insikt och förståelse för sitt tillstånd eftersom vårdgivaren inte alltid har möjlighet att följa 

upp hur informationen tas emot. Ofta innebär informationsgivning envägskommunikation där 

vårdgivaren inte alltid uppmärksammar patientens specifika behov (Berglund, 2012, s. 17; Klang 

Söderkvist, 2008, s. 181-203). Patientens uppträdande under informationsträffarna kan påverka 

hur mycket information som erhålls. Sandberg, Paul och Sandberg (2009) har i en studie 

undersökt vilken betydelse patientens agerande vid informationsgivning har. Då patienten visade 

engagemang och ställde frågor gav vårdgivaren mer information än när patienten agerade neutralt 

eller passivt det vill säga inte ställde frågor och undvek ögonkontakt. 

Information blir till kunskap då en person tar det till sig och förstår det. Information kan 

förekomma i lösa bitar vilka blir till kunskap då bitarna sätts ihop i ett sammanhang (Gustavsson, 

2002, s. 39). För att kunna hantera sin sjukdom och sin situation, både i nuet och i framtiden, är 

kunskap viktigt för patienten (Berglund, 2012, s. 18). Ordet kunskap definieras: kunskap, 

vetande, insikt, kännedom (Kunskap, n.d.). Det är inte alla gånger patienter med kroniska 

sjukdomar och med liknande diagnos efterlyser behovet av samma kunskap. Hansson Scherman, 

Dahlgren och Löwhagen (2002) menar att patientens erfarenheter bör respekteras och utnyttjas 

som en resurs vid utformningen av informationsinnehållet. Grey och Berry (2004) menar att 

kunskap inte är tillräckligt för att upprätthålla de livsstilsförändringar som DMT2 kräver, 

dessutom behövs kognitiv förståelse för bestående beteendeförändringar. Patientundervisning är 

en pågående process som påverkar patientens beteende, kunskap kompetens och inställning till att 

förbättra sin hälsa.

     Alla handlingar patienten utför för att bibehålla hälsan och må bra trots sin sjukdom är 

egenvård (Wikblad, 2012a). Förutsättningar för en god egenvård är patientens unika kunskaper 

om sig själv, sina levnadsförhållanden och upplevelse av sin sjukdom (SOS, 2009b). Hicks 

(2010) visar att DMT2 väcker många frågor hos patienterna som oftast handlar om komplexa 

behandlingar eller förändringar i livsstil. Tillhandahållande av information och professionellt stöd 
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kan öka patientens förståelse och engagemang i egenvården. Eftersom DMT2 är en kronisk 

sjukdom är samspelet mellan vårdpersonalen och patienten en viktig del av behandlingen för att 

patienten ska lära sig leva med och hantera både akuta och sena komplikationer. Sjuksköterskan 

ska ge patienten adekvat kunskap genom fortlöpande handledning och utbildning om sin sjukdom 

för att kunna tillämpa egenvård samt veta när det är aktuellt att vända sig till sjukvården (Berne & 

Sörman, 2005).  

Wikblad (2012a) redogör för att primär-, sekundär och tertiär prevention utgör en del av 

egenvården. Primärpreventionen kan handla om förebyggande åtgärder, exempelvis 

livsstilsförändringar, för att minska risker för att drabbats av DMT2. Målet med den sekundära 

preventionen är att reducera risker för sena komplikationer. Den tertiära preventionen går ut på att 

hjälpa patienten bibehålla sitt välbefinnande trots utvecklingen av sena komplikationer. Hill 

(2009) klarlägger betydelsen av en tidig prevention hos patienter med DM. Studien visar att 

genom tidig identifiering och behandling, utbildning och uppmuntran till egenvård fördröjs och 

minskas risker för utvecklingen av sena komplikationer, höjs patientens livskvalitet samt minskas 

kostnader relaterande till behandlingen av sjukdomen både för patienten och för samhället.

Förebyggande vård utgör en viktig del av omvårdnaden vid diabetes (Wredling & Ahlin, 

2005). Praktisk kunskap är relevant för att hantera praktiska moment i behandlingen. Enligt 

Wredling och Ahlin (2005) bör utbildningen vara en återkommande process och strukturerad 

utbildning ger bättre följsamhet än enbart kort utbildning vid kontrollbesök.

2.3 Patientundervisning och information – en väg till kunskap

Målet med information och patientutbildning är att patienten ska ha ett stabilt glukosvärde och i 

möjligaste mån undvika komplikationer då patienten ställs inför nya situationer och utmaningar. 

Anikó (2006, s.15-16) skriver att genom att ha kontroll på och reglera glukosvärdet kan patienten 

leva ett gott liv trots sin DMT2.

Patientundervisningens målsättning är att patienten ska få ökad möjlighet till välbefinnande 

och hälsa, vilket sker genom beteendeförändringar och följsamhet till behandling. Anikó (2006, s. 

17) menar att en patientundervisning innebär inte bara att ge instruktioner och information, utan 

är en aktivitet som har en plan och ett mål. Den har utvecklats till att ta med patienten i 

undervisningen, istället för att endast ge enkelriktad information.

Undervisningen kan ges i grupp eller enskilt. Berglund (2012, s.19) visar att vid en 

gruppundervisning har patienterna möjlighet att utbyta erfarenheter och upplevelser med 
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varandra. Enskild undervisning har fördelen att den går att anpassa till individens särskilda 

förutsättningar och behov. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], (2009, s. 21) 

rapporterar att individuella utbildningsprogram resulterar i en mindre förbättring av HbA1c än vid 

gruppbaserade utbildningar med 0,16 procentenheters förbättring mot 0,66 procentenheters. 

Vidare rapporteras att bäst resultat uppnås då pedagogiskt kunniga personer leder 

utbildningsprogrammen. När utbildningen hålls av en person som besitter både pedagogisk 

kompetens och ämneskompetens, är resultatet allra bäst. Utbildningens längd är också av 

betydelse, det visar sig att ju längre en utbildning varar desto mer förbättras HbA1c (SBU, 2009 s. 

70).

2.4  Patientinformation och undervisning - en del av sjuksköterskeyrket

Sjuksköterskans roll enligt Bartol (2012) är att informera, utbilda, vägleda och motivera till 

egenvård utifrån patienters behov, förutsättningar och förväntningar. För att patienten ska kunna 

ta ansvar för egenvård ska utbildning vara en del av behandlingen vid DMT2. Vårdpersonalens 

kunskaper om DM och en god pedagogisk kompetens är utgångspunkter för utbildningen (SOS, 

2010, 13). I Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska beskrivs följande:

Sjuksköterskan skall ha förmågan att informera och undervisa patienter och/eller närstående, såväl 
individuellt som i grupp med hänsyn tagen till tidpunkt, form och innehåll förvissa sig om att 
patient och/eller närstående förstår given information uppmärksamma patienter som ej själva 
uttrycker informationsbehov eller som har speciellt uttalade informationsbehov (SOS, 2005, s. 11) .

Patientinformation och undervisning utgör således en betydande del av sjuksköterskeyrket.

En viktig del av diabetesbehandlingen är att etablera en förtroendefull relation mellan patienten 

och sjuksköterskan. I en sådan relation bidrar sjuksköterskan med kunskaper som rör omvårdnad 

och medicin medan patienten bidrar med information och kunskap om sin egenvård. Detta gör det 

möjligt för sjuksköterskan att stötta patienten och hjälpa denne att nå sina mål för egenvården 

(SOS, 2009c). Harrison-Woermke och Graydon (1993) beskriver att sjuksköterskan inte alltid 

lyckas med att möta patientens informationsbehov utan istället ger den information de antar att 

patienten vill ha. När utbildningsprogram är utformade tillsammans med patienten, känner de att 

sjuksköterskan är villig att hjälpa dem att lära sig och inte bara tala om för dem vad som är 

viktigt.

3. Problemformulering

Det visar sig att information och kunskap krävs för att individen ska kunna sköta sin DMT2 och i 
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möjligaste mån undvika akuta och sena komplikationer. Sjuksköterskan har en viktig uppgift när 

det gäller att förse patienten med relevant information, och en kanske ännu viktigare uppgift i att 

försäkra sig om att patienten har tagit signifikant information och kunskap till sig. Alla människor 

har olika behov och förutsättningar att hantera sin sjukdom. Det kan bero på en mängd olika 

saker som personlighet, var i livet man befinner sig och hur den sociala situationen ser ut. Därför 

funderar författarna om det finns möjlighet att urskilja vilka patientgrupper som önskar få mer 

eller mindre information om sin sjukdom och vilken deras befintliga kunskap är.

4. Syfte

Syftet är att undersöka hur informations- och kunskapsbehovet vid diabetes typ 2 varierar utifrån 

kön, HbA1c, ålder, utbildning och duration samt identifiera de frågor där informations- och 

kunskapsbehovet är störst respektive lägst.

5. Teoretiska utgångspunkter

Författarna har valt att använda delar av Lazarus och Folkmans teori “Stress Appraisal and 

Coping” (1984, s. 19) eftersom den är applicerbar i detta arbete. Lazarus & Folkman (1984, s. 82-

108) beskriver hur de förändringar i livet som sjukdom ofta innebär, leder till stressande 

situationer.  Psykologisk stress definieras som ett särskilt förhållande mellan en person och dess 

omgivning, då personen känner ett hot mot sitt välbefinnande och saknar resurser för att klara av 

situationen. Faktorer som påverkar bedömningen av en stressande situation eller händelse är; hur 

ny den är, hur förutsägbar den är och hur oviss den är. Tiden är alltså en av de viktigaste 

parametrarna i en stressande situation. Information om varje av dessa faktorer bidrar till att 

individen kan bedöma vad som händer, vad det betyder för välbefinnandet och vad som 

möjligtvis kan göras åt det. Ofta är informationen om dessa faktorer otillräckliga eller saknas helt. 

När det inte finns tillräckligt med information eller informationen är oklar, beskrivs situationen 

som tvetydig. Hur tvetydigheten hanteras beror på personligheten. Då tvetydigheten uppfattas 

som hotande, försöker individen reducera hotet genom att söka efter information.

Kroniska sjukdomar kräver förändrad livsstil och för att individen ska lyckas lära sig att klara 

av sin nya situation behövs det kunskap, färdigheter och erfarenhet (Lazarus & Folkman1984, s. 

363). Den terapeutiska uppgiften är att hitta och fylla kunskapsluckor på dessa områden. Detta 

möjliggörs genom information och träning av färdigheter. Den effekt som information har, 
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handlar huvudsakligen om relationen mellan informationen och utfallet av den. Lazarus och 

Folkman (1984, s. 366) beskriver viktiga informationsområden vid sjukdom. Dessa är bland 

andra; information om sjukdomen och behandlingsalternativ, information som detaljerat beskriver 

de medicinska procedurer som skall utföras och information om bieffekter som kan uppkomma.

Lazarus & Folkman (1984, s. 367 -376) menar att information ges inom ramen av stöd, 

uppmuntran, uppmärksamhet och indirekt utmaning, därför kan det vara svårt att avgöra vilken 

del av informationen, upplysande eller stödjande, som är viktigast för patienten. Den universella 

regeln för hur informationen ska presenteras är att fokusera på möjligheterna till framgång istället 

för misslyckande. Personligheten påverkar hur informationen tas emot, en viss typ av information 

passar några individer men inte andra. Till exempel kan människor som vill ha information, 

hantera situationen bättre om de får specifik information om sitt tillstånd, istället för allmän 

information. De som brukar undvika information reagerar tvärtom och vill således inte erhålla 

detaljerad information. 

6. Metod

Grunden till detta arbete är datamaterial insamlat av Åsa Kneck, doktorand vid Ersta Sköndal 

högskola. Datamaterialet utgörs av en enkät med syfte att undersöka informations- och 

kunskapsbehov hos patienter med DM och tillhandahölls författarna i form av ett kalkylblad i 

Excel. Materialet bestod av demografiska data samt svaren på enkäten. Frågeformuläret erhölls i 

pappersformat och finns bifogat som bilaga 1. Data är bearbetad i relation till vårt syfte i Excel 

och Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

6.1 The Toronto Informational Needs Questionnaire-Breast Cancer (TINQ-BC)

Det instrument som använts för att mäta respondenternas informations- och kunskapsbehov heter 

The Toronto Informational Needs Questionnaire-Breast Cancer (TINQ-BC). Detta frågeformulär 

är framtaget med syftet att identifiera vilken information kvinnor med en nyligen diagnosticerad 

bröstcancer, behöver för att hantera sin sjukdom (Galloway et al. 1997). Instrumentet utvecklades 

ursprungligen i Kanada 1989-1990 då det rapporterades att det inte fanns något instrument för att 

bedöma det specifika informationsbehovet hos bröstcancerpatienter (Galloway et al. 1997; 

Graydon et al. 1997). En vidareutveckling av frågeformuläret gjordes för att mäta 

informationsbehovet hos prostatacancerpatienter (Templeton & Coates, 2001). Formuläret 

modifierades då och frågor som var direkt inaktuella för detta syfte ströks. Från början bestod 
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formuläret av 70 frågor men antalet har kommit att bestå av 50 frågor i och med att TINQ-BC har 

utvecklats. Detta är första gången TINQ-BC används vid en diabetesenkät. Nuvarande enkät 

består av 25 frågor som utgörs av två delar och är utformade efter Likertskalan (svarsalternativ 1 

till 5). Första delen behandlar vikten av information där 1 betyder inte viktigt och 5 betyder 

mycket viktigt.  Del två av varje fråga består av påståendet hur mycket kunskap/information 

patienten har idag, där 1= jag har all kunskap och information jag behöver till 5= jag behöver 

mer/fortsatt information/kunskap (se bilaga 1).

     Galloway et al. (1997); Graydon et al. (1997); Templeton & Coates (2001) studier visar att 

användning av TINQ-BC instrumentet har hög validitet och reliabilitet. Validitet innebär att det 

fenomen som ska mätas faktiskt mäts. Reliabiliteten däremot avser den säkerhet och noggrannhet 

som uppnås med det aktuella mätinstrumentet (Carlsson, 1999, s. 145).

6.2 Val av demografiska variabler och dess indelning

När författarna fick tillgång till materialet innefattade den följande demografiska data: diagnos 

(typ 1 och 2), ålder, kön, duration, behandlingsform, senast genomförd fotstatus, aktuellt HbA1c, 

senast uppmätt blodtryck, senaste tagna blodfetter, senast genomförd ögonbottenkontroll, social 

status, utbildningsbakgrund och förvärvsarbete. För att få fram så många aspekter som möjligt ur 

den aktuella datan, valde författarna i samråd med doktoranden som genomfört enkäten, att 

presentera följande variabler: kön, HbA1c, ålder, utbildning och duration. För att kunna identifiera 

skillnader och likheter inom varje variabel är dessa indelade i grupper, (se tabell 1). Variabeln kön 

och utbildning var redan indelade i grupper när författarna fick tillgång till materialet. I och med 

att datainsamlingen skedde 2003 är data av HbA1c presenterad utifrån den då rådande 

analysmetoden för denna, det vill säga MonoS, vilken beräknas i procent (Bolinder, 2009). Sedan 

2010 beräknas HbA1c med en metod som kallas IFCC och beräknas i mmol/mol. Referensvärden 

enligt IFCC är 52 mmol/mol vilket motsvarar ca 6% enligt MonoS-metoden (Wikblad, 2012b). 

SOS (2011) rekommenderar att HbA1c ska ligga under 73mmol/mol vilket motsvarar ca 8%. 

Risken för komplikationer ökar avsevärt då dessa värden överskrids. Författarna har på grund av 

detta delat in presentationen av HbA1c i tre grupper: under 6%, mellan 6-8% samt över 8%

För att undersöka huruvida frågor man tycker är viktiga respektive efterfrågan på information 

och kunskap skiljer sig mellan åldersgrupper, gjordes en åldersindelning i följande fyra grupper: 

23–49 år, 50–64 år, 65–74 år, över 75 år. Denna indelning är gjord utefter incidensen av DMT2 

hos befolkningen (Östenson, 2010). Eftersom den yngste deltagaren var 23 år utgick vi från 
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denne. Att den första ålderkategori sträcker sig upp till 49 år beror på att i detta sammanhang 

räknas dessa patienter som unga. Vanligtvis debuterar DMT2 i övre medelåldern med incidensen 

4,3-4,9 per 1000 individer i åldern 50-64 år (Östenson, 2010; Mulder, 2008, s. 85). Vid den tredje 

ålderskategorin, ökar incidensen ytterligare, ca10%, för att vid 75 år och äldre uppgå till 20% 

(Kärvestedt & Smide, 2012).

Under det första året med DMT2 diagnos är informations- och kunskapsbehovet som störst. 

Flera komplikationer har ett långsamt progredierande förlopp som diagnosticeras 10-20 år efter 

DMT2 diagnosen (Mulder, 2008, s. 152).

6.3 Design

Kvantitativt datamaterial kan bearbetas deskriptivt (beskrivande) eller explanativt (förklarande 

eller experimentella) (Olsson & Sörensen, 2011, s. 109).  Eftersom materialet som tillhandahölls 

är kvantitativ valde författarna en deskriptiv design. Då frågeformuläret var formulerat och 

strukturerat i förväg bearbetades det utifrån detta arbetes syfte. 

6.4 Datainsamling 

Data insamlades från två olika patientgrupper. En grupp gick på dagvårdsvecka vid ett av de 

större sjukhusen i Mellansverige då de tillfrågades i samband med sjukhusvistelse. De personer 

som visade intresse fick muntlig information om studien och fick därefter bestämma om de ville 

delta eller ej. Om de valde att delta och skickade in enkäterna erhölls bakgrundsdatan för dessa 

medverkande  från respektive journal på det aktuella sjukhuset. Den andra gruppen deltog i en 

studiecirkel anordnad av en diabetesförening. Personerna fick muntlig information och därefter 

välja om de ville delta i studien eller ej. Bakgrundsdata erhölls från respektive patients husläkare 

för de som bestämde sig att delta.

I samband med att enkäterna skickades ut, fick deltagarna även skriftlig information om 

studien. En påminnelse skickades per post till de som inte fyllde i och sände tillbaka enkäterna.

6.5 Urval

Inklusionskriterierna för respondenterna var: diagnos DM, svensktalande och 18 år eller äldre.

6.6 Bortfall

197 personer valde delta i enkätundersökningen. På grund av att diagnos inte var dokumenterad i 

underlaget hos 91 personer minskade antalet respondenter till 106. Av dessa hade 20 personer 

DMT1 och exkluderades därför.  Totalt 86 (44% n=197) patienter med DMT2 blev slutligen 
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berättigande för detta arbete.

6.7 Analys 

För att bearbeta materialet användes dataprogrammen Excel och SPSS. Författarna beslöt i 

samråd med doktoranden vilka demografiska variabler som skulle bearbetas. Sedan följde ett 

arbete där författarna metodiskt plockade ut det material som bäst matchade syftet med arbetet. 

Således kördes olika kombinationer av de demografiska variablerna med olika frågor från 

enkäten i SPSS. Detta resulterade i de tabeller som presenteras under resultatdelen. Diagrammen 

konstruerades däremot i Excel. För att urskilja variationer, skillnader och likheter mellan 

variablerna och mellan grupperna, presenteras det bearbetade materialet i tabeller och diagram 

med hjälp av median, medelvärde och procent.

7. Forskningsetiska överväganden

Studien har granskats och godkänts av Karolinska Institutets forskningsetikkommitté Nord. 

Deltagarna blev både muntligt och skriftligt informerade om tillvägagångssättet och syftet med 

studien. De fick även veta att medverkan var helt frivillig och inte på något sätt påverkade 

befintlig behandling samt att studien kunde avbrytas när som helst. Individer som tackade ”ja” till 

medverkan i studien, lämnade ett skriftlig godkännande. Deltagarnas identitet blev skyddad 

genom avidentifiering och kodning av data.

8. Resultat

Resultatet redovisas i tabeller, figurer och text. För att underlätta läsningen presenteras resultatet 

utifrån syftet. Först beskrivs demografisk data, sedan introduceras informations- och 

kunskapsbehovet per fråga för att få fram huruvida detta upplevs som viktigt eller ej. Vidare 

följer identifiering av de grupper som värderar informations- och kunskapsbehovet högst 

respektive lägst. Slutligen urskiljs de frågor som respondenterna upplever vara mer och mindre 

viktiga. Ett genomgående resultat är att information upplevs som viktigt och att ett behov av mer 

kunskap finns. De frågor som upplevs vara ”mycket viktiga” och där respondenterna ”vill ha mer 

kunskap” är främst medicinska. De medverkande i enkäten ansåg att ”de har all kunskap” och 

tyckte att ”information inte är viktig” i frågor som berör det sociala livet.
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8.1 Demografisk data 

Sammanställning av demografisk data vilken presenteras i tabell 1 med följande variabler: kön, 

HbA1c, ålder, utbildning och duration. För att analysera skillnader och likheter inom varje variabel 

är dessa indelade i grupper, till exempel män och kvinnor i variabeln kön och så vidare. Resultatet 

av detta arbete baseras på 86 personers medverkande där 66,3% (57/86) är män och 32,6% 

(28/86) är kvinnor, 1,2% (1/86) har inte uppgett kön. Störst andel respondenter är mellan 50-64 år 

(49/86) med medelåldern m=58,1 år. Bortfallet av respondenterna varierar i varje variabel och 

uppges som ”framgår ej”, (se tabell 1).

Tabell 1 Sammanställning av demografisk data

8.2 Informationsbehovet presenterat per fråga

Statistiskt bearbetade frågor om information presenteras i tabell 2 och figur 1. Medianvärdet löper 

mellan 1 till 5 där 1 = ”inte viktigt” och 5 = ”mycket viktigt”. Tabell 2 visar antal, bortfall och 

median per fråga. Som tabell 2 visar anger de medverkande i enkäten att information är ”mycket 

Variabler Grupper Antal % / m

Kön

Män 57 66.3%
Kvinnor 28 32.6%
Framgår ej 1 1.2%

HbA1c

≤6 20 23.3%
>6 ≤8 38 44.2%
>8 23 26.7%
Framgår ej 5 5.8%

Ålder

23-49 9 m=41,6
50-64 49 m=58,1
65-74 21 m=68,8
Över 75 7 m=79,7

Utbildning

Högstadium 28 32.6%
Gymnasium 19 22.1%
Högskola 36 41.9%
Framgår ej 3 3.5%

Duration (år)

1 10 11.6%
2-5 25 29.1%
6-10 22 25.6%
≥11 16 18.6%
Framgår ej 13 15.1%

n= 86 100.00%
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viktigt” (21 av 25 frågor har median 5). I fyra frågor (10,12,13,20), (se bilaga 1), anges median 

tre respektive fyra. 

Tabell 2 Frågor om information, statistisk bearbetning per fråga

Frågor
n

Median
Antal Bortfall

Fråga 1 86 0 5

Fråga 2 86 0 5

Fråga 3 82 4 5
Fråga 4 86 0 5

Fråga 5 86 0 5

Fråga 6 85 1 5

Fråga 7 86 0 5

Fråga 8 84 2 5

Fråga 9 84 2 5

Fråga 10 85 1 4

Fråga 11 86 0 5

Fråga 12 84 2 3

Fråga 13 85 1 4
Fråga 14 86 0 5

Fråga 15 85 1 5

Fråga 16 84 2 5

Fråga 17 84 2 5
Fråga 18 86 0 5

Fråga 19 84 2 5

Fråga 20 85 1 4

Fråga 21 84 2 5

Fråga 22 83 3 5

Fråga 23 83 3 5

Fråga 24 85 1 5

Fråga 25 85 1 5
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Figur 1 Hur viktig informationen är för Dig? 

I figur 1 kan man följa kurvorna för svarsalternativ 1-5. Kurvan för svarsalternativ 5 illustrerar, i 

likhet med tabell 2, att majoriteten av respondenterna angett 5, ”mycket viktig”, på de flesta 

frågor. Frågorna 12 ”Om det finns grupper tillgängliga som jag kan träffa med personer som har 

diabetes” och 20 ”Hur jag kan tala om och beskriva min sjukdom för vänner och familj” ansågs 

av de medverkande som mindre viktiga med median 3 respektive 4, (se tabell 2).

8.3 Kunskapsbehovet presenterat per fråga

Statistiskt bearbetade frågor om kunskapsbehovet presenteras i tabell 3 och figur 2. Medianvärdet 

löper mellan 1 till 5 där 1 = ”har all kunskap jag behöver” och 5 = ”jag behöver mer kunskap”. 

Tabell 3 visar antal, bortfall och median per fråga. Som tabell 3 demonstrerar anger de 

medverkande i enkäten att det upplevda kunskapsbehovet är högt (median 4 på 19 av 25 frågor). I 

sex frågor (12,13,14,16,17,20), (se bilaga 1), anges median tre. 
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Tabell 3 Frågor om kunskap, statistisk bearbetning per fråga

Frågor
n

Median
Antal Bortfall

Fråga 1 86 0 4

Fråga 2 84 2 4

Fråga 3 79 7 4
Fråga 4 1 4

Fråga 5 85 1 4

Fråga 6 85 1 4

Fråga 7 85 1 4

Fråga 8 83 3 4

Fråga 9 84 2 4

Fråga 10 83 3 4

Fråga 11 84 2 4

Fråga 12 81 5 3

Fråga 13 82 4 3
Fråga 14 83 3 3

Fråga 15 81 5 4

Fråga 16 82 4 3

Fråga 17 81 5 3
Fråga 18 83 3 4

Fråga 19 81 5 4

Fråga 20 82 4 3

Fråga 21 83 3 4

Fråga 22 81 5 4

Fråga 23 81 5 4

Fråga 24 82 4 4

Fråga 25 84 2 4

85
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Figur 2 Hur mycket information/kunskap Du har idag? 

Figur 2 återspeglar det som framgår av tabell 3. I figuren0 kan de olika svarsalternativens 

respektive kurva följas med antal respondenter per fråga. I figur 2 kan man följa kurvorna för 

svarsalternativ 1-5. Kurvorna för svarsalternativ 4 och 5 illustrerar till exempel att flertalet av 

respondenterna angett dessa, ”behöver mer information/kunskap”, på de flesta frågor.

8.4 Överblick av det upplevda informations- och kunskapsbehovet 

Räckvidden 25-125 innebär den sammanslagna summan av alla svarsalternativ. Minimum = 25 

om 1 har angetts 25 gånger. Maximum125 = ifall svarsalternativ 5 har angetts 25 gånger. Av de 

74 svarande, angående information, har en eller flera respondenter ett minimum på 72 (25-125) 

och ett maximum på 125 (25-125). Medelvärdet 113,3 är beräknat utifrån svar för de individer 

som besvarat samtliga frågor om information (n=74). Bortfallet på 12 personer beror på att 

berörda respondenter inte har besvarat alla frågor. Av de 70 svarande, angående kunskap, har en 

eller flera respondenter ett minimum på 33 (25-125) och ett maximum på 125 (25-125). 

Medelvärdet 87,5 är beräknat utifrån svar för de individer som besvarat samtliga frågor om 

kunskap (n=70).  Bortfallet på 16 personer beror på att berörda respondenter inte har besvarat alla 

frågor. I tabell 4 framgår att medelvärdet för information är högre än det för kunskap, således 
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upplever respondenterna att vikten av information är större än den upplevda erhållna kunskapen.

Tabell 4 Sammanslagna mått på information respektive kunskap (25-125)

8.5 Överblick av det upplevda informations- och kunskapsbehovet uppdelat på 

grupper

Tabell 5 anger medelvärdet för den sammanslagna summan av alla svarsalternativ (25-125), 

redovisat i demografiska variabler och grupper. Medelvärdet förkortas här (m). Ett högt 

medelvärde för information betyder att respondenterna anser att information är ”viktigt” medan 

lågt medelvärde indikerar att information är ”inte viktigt”. Ett högt medelvärde för kunskap 

innebär att svarande ”behöver mer kunskap/information” och lågt medelvärde betyder ”Jag har all 

kunskap/information”

Grupper som skattar information högst per variabel är: kvinnor (m=118,7), HbA1c >8 

(m=115,1), 23-49 år (m=117,0), högstadium (m=114,6), duration ≥11 år (m=118,7). Grupper som 

värderar information lägst per variabel är: män (m=110,6), HbA1c <6 (m=112,2), 75 år och äldre 

(m=109,6), gymnasium (m=111,7), duration 6-10 år (m=112,0). Grupper som anser sig behöva 

mest kunskap/information per variabel är: kvinnor (m=97,1), HbA1c >6≤8 (m=88,7), 65-74 år 

(m=92,2), högstadium (m=100,1), duration ≥11 år (m=97,2). Grupper som anser sig behöva minst 

kunskap/information per variabel är: män (m=83,1), HbA1c  >8 (m=84,6), 23-49 år (m=66,4), 

högskola (m=79,6), duration 1 år (m=76,6). Av tabell 5 går det bland annat att utläsa relationen 

mellan information och kunskap. Genom att följa medelvärdet för en grupp framgår hur 

information respektive kunskap värderas. Dessutom erhålls information om relationen mellan de 

två. Följs till exempel kvinnor och personer med duration ≥11 år framgår att de upplever att 

information är mycket viktigt, samtidigt anser de sig vara i behov av mer kunskap. Män skattar 

information lägre men anser sig ha den kunskap de behöver. Personer i åldern 23-49 år upplever 

att information är ”mycket viktigt”, samtidigt upplever de att de ”har den kunskap/information de 

behöver”.

n Bortfall Minimum Maximum Medelvärde
Information 74 12 72 125 113.3
Kunskap 70 16 33 125 87.5
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Tabell 5 Mått på information och kunskap (25-125), uppdelat på grupper

8.6 Frågor där informations- och kunskapsbehovet skattas som högst  

För att identifiera de frågor respondenterna anser vara ”mycket viktig” respektive ”jag behöver 

mer kunskap/information”, väljer författarna att redovisa här de tre frågor där det är vanligast att 

respondenterna anger detta.  De frågor där respondenterna värderar information högst är alla 

medicinska. ”Information mycket viktig” = följande tre frågor: fråga 7  = ”Om och i så fall hur 

jag kan förebygga de komplikationer som kan uppstå”, fråga 8  = ”Om diabetessjukdomen 

påverkar andra funktioner i kroppen”, fråga 24  = ”Vilka symtom som är vanliga vid högt/lågt 

blodsocker”. Frågor där respondenterna upplever att mer kunskap behövs, berör även de 

medicinska frågor, med inriktning på biverkningar och komplikationer. ”Behöver mer kunskap”= 

följande tre frågor: fråga 21  = ”Vilka biverkningar min medicinska behandling till exempel 

insulin/tabletter kan ge”, fråga 22  = ”Vad jag kan göra för att minska risk för 

biverkningar/bieffekter”, fråga 23  = ”Vilka bieffekter som jag ska rapportera till in 

läkare/sjuksköterska”.

Information Kunskap

Medelvärde n Medelvärde n

Kön, totalt 113.1 73 87.5 70

Män 110.6 50 83.1 48

Kvinnor 118.7 23 97.1 22

≤6 112.2 19 87.4 17

>6≤8 113.3 32 88.7 31

>8 115.1 20 84.6 19

23-49 117.0 7 66.4 7

50-64 113.7 42 89.0 39

65-74 112.0 20 92.6 19

75 och äldre 109.6 5 87.2 5

Högstadium 114.6 23 101.0 22

Gymnasium 111.7 16 84.5 14

Högskola 114.1 33 79.6 32

≤1 117.4 8 76.6 8

2-5 113.3 21 87.1 18

6-10 112.0 22 87.2 22

≥11 118.7 13 97.2 13

HbA1c, totalt 113,5 71 87,2 67

Ålder, totalt 113,3 74 87,5 70

Utbildning, totalt 113,7 72 87,5 68

Duration, totalt 114,5 64 87,9 61
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Tabell 6 De tre frågor som fått störst andelar ”information mycket viktig” respektive ”vill 

ha mer kunskap”, uppdelat på variabler och grupper

* Frågor inom parentes har samma medelvärde

8.7 Frågor där informations- och kunskapsbehovet skattas som lägst

För att identifiera de frågor respondenterna anser vara ”inte viktigt” respektive ”jag har all 

kunskap/information jag behöver”, väljer författarna att redovisa de tre frågor där det är vanligast 

att respondenterna anger detta. ”Information inte viktig” = anges i följande tre frågor: fråga 12  = 

”Om det finns grupper tillgängliga som jag kan träffa med personer som har diabetes”, fråga 13 

= ”Vart jag kan vända mig om jag känner mig ledsen över min situation”, fråga 20  = ”Hur jag 

kan tala om och beskriva min sjukdom för vänner och familj”, Frågor där respondenterna 

upplever att de har all kunskap de behöver behandlar det sociala livet, en fråga är medicinsk. 

”Har all kunskap jag behöver” = följande tre frågor: fråga 14  = ”Varför blodprov behöver tas”, 

fråga 16  = ”Om jag kan fortsätta med mina hobbis och sporter”, fråga 20  = ”Hur jag kan tala om 

och beskriva min sjukdom för vänner och familj”.

Variabler Grupper Vill ha mer kunskap

Alla 7,8,24 21,22,23

Kön
Män 8,24,25 9,21,22

Kvinnor 7,19,23

HbA1c

≤6 (8,24),(7,18,22),(1,15,21) 7,8,22

>6≤8 7,8,18 7,22,23

>8 21,24,25 21,22,23

Ålder 

23-49 24,(8,21),(10,11) 5,21,22,

50-64 7,8,19 23,7,(11,21)

65-74 21,24,25 21,22,23

75 och äldre 1,(11,23),9

Utbildning 

Högstadium 18,23,(7,8) 23,18,(8,21)

Gymnasium 8,21,24 8,9,21

Högskola 7,8,(2,22,24) 21,22,23

Duration (år)

≤1 24,(4,8,15,25),(22, 23) (2,15),(1,9),3

2-5 8,18,21 5,22,23

6-10 (7,24),(2,8,19),3 11,21,22

≥11 7,22,23

Information mycket 
viktigt

23,7,(8,22)*

6,(1,2,22,23),
(9,12,15,19,24)

(6,7,8,11,18,22,23),
(3,4,15,19), (1,2,5,14,17)
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Tabell 7 De tre frågor som fått störst andelar ”Inte viktigt” respektive ”har all kunskap jag 

behöver”, uppdelat på variabler och grupper

* Frågor inom parentes har samma medelvärde

9. Diskussion

9.1 Metoddiskussion

TINQ-BC frågeformuläret är framtaget med syftet att identifiera informationsbehov hos kvinnor 

med bröstcancer. Den version av TINQ-BC formuläret som användes här är omarbetad år 2003 

och anpassad för patienter med DMT2. Genom att använda denna version kunde författarna 

besvara syftet i detta arbete, vilket pekar på hög validitet. För att mäta patienters 

informationsbehov har TINQ-BC använts i tidigare studier (Galloway et al. 1997; Graydon et al. 

1997; Templeton & Coates, 2001; Harrison-Woermke & Graydon, 1993). Genom att undersöka 

samma fenomen med samma instrument i olika studier med liknande resultat indikerar detta att 

reliabiliteten är hög.  Resultatet kan således generaliseras på grund av hög validitet och reliabilitet 

samt att frågorna i frågeformuläret kan besvaras på ett metodologiskt riktigt sätt. Både 

demografisk data och det bearbetade resultatet kan kontrolleras. Den faktor som sänker graden av 

generaliserbarhet är det höga bortfallet, n=86, 44% respondenter av n=197. (Olsson & Sörensen, 

Variabler Grupper Har all kunskap

Alla 12,13,20 14,16,20

Kön
Män 12,13,20 14,16,20

Kvinnor 10,12,20

HbA1c
≤6 10,12,13 14,16,17

>6≤8 12,13,20 14,16,19

>8 12,13,20 1,12,17

Ålder 

23-49 12,1,(13,20) 18,24,25

50-64 12,13,20 20,14,(16,17)

65-74 12,(10,13),20 12,14,16

75 och äldre (12,16,20),13,(5,10) 5,16,17

Utbildning 
Högstadium 12,20,(10,13) 12,16,20

Gymnasium 12,13,20 1,16,17

Högskola 12,13,(10,20) 14,16,20

Duration (år)

≤1 12,20,(10,13) 20,16,(24,25)

2-5 12,13,20 12,14,24

6-10 10,12,20 14,16,20

≥11 12,13,20 14,16,10

Information inte 
viktigt

14,20,(1,17)*
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2011, s. 257). 

Formulärets utformning, att varje fråga består av en informationsdel och en kunskapsdel, 

gjorde det komplicerat att bearbeta och sammanställa angivna svar. Det som orsakade svårigheter 

under datasammanställningen var att identifiera relationen mellan de två skalorna. Ett alternativ 

till utformningen av instrumentet hade varit att en del av enkäten endast behandlar information 

och en del som endast behandlar kunskap.

I den här versionen av TINQ-BC användes den udda varianten av Likertskalan (1-5). Genom 

att använda en udda Likertskala får respondenterna möjlighet till ett neutralt alternativ till motsats 

från en jämn skala där svarande alltid tar positiv eller negativ ställning. En nackdel med detta kan 

vara att uppfattningen av svarsalternativen inte är entydiga (DePoy & Gitlin, 1999, s. 244-245).

 För att lättare kunna tolka skillnader/likheter visas resultatet i tabeller och figurer. Olsson och 

Sörensen (2011, s. 118) menar att medelvärde inte används vid beräkning av ordinaldata. Vi har 

använt oss av medelvärde för att identifiera demografiska skillnader av informations-och 

kunskapsbehov. Detta framgick inte lika tydligt när vi tog fram medianvärden. Däremot användes 

median för att utvärdera hur viktig information/kunskap ansågs i tabell 2 och 3. Medelvärdet har 

beräknats på ordinaldata i tidigare studier där TINQ-BC metoden använts (Galloway et al., 1997; 

Graydon et al. 1997; Templeton & Coates, 2001; Harrison-Woermke & Graydon, 1993).

Mätvärden på ordinaldatanivå kan varken adderas, subtraheras, multipliceras eller divideras 

det vill säga beräknas parametriskt. Det går heller inte att säga om hur mycket svarsalternativet 

”bra” skiljer sig från ”ganska bra”. Däremot kan ordinaldata behandlas icke parametriskt, det vill 

säga med hjälp av medianer eller kvartiler, det kan även rangordnas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 

118).

9.2 Resultatdiskussion

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur informations- och kunskapsbehovet vid diabetes typ 2 

varierar utifrån kön, HbA1c ålder, utbildning och duration samt identifiera de frågor där 

informations- och kunskapsbehovet är störst respektive lägst.

I enlighet med Lazarus och Folkmans (1984, s. 363) teori “Stress Appraisal and Coping”, är 

informationssökning ett sätt att hantera en ny situation. Då en person drabbas av en sjukdom kan 

det upplevas som ett hot om individen saknar resurser för att handskas med tillståndet. När mer 

information och kunskap i ämnet erhålls, ökar känslan av att kunna klara av situationen. Då 

frågor där brist på information och kunskap hos patienten identifieras, kan sjuksköterskan genom 
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information och patientundervisning ge patienten redskap för att hantera situationen. 

Utifrån sammanställningen av data framgår det tydligt att information är ”mycket viktig” för 

medverkande i enkäten. Resultatet visar även att ett behov av kunskap finns. Vidare urskiljs 

skillnader mellan grupper av patienter i hur information och kunskap uppfattas och värderas.

Information är viktigast för kvinnor, personer mellan 23-49 år, de som nyligen har fått sin 

DMT2 diagnos (duration 1 år) och patienter som haft DMT2 i 11 år eller mer. Hos dessa grupper 

var den sammanslagna summan av alla svarsalternativ högst. I övriga grupperna (HbA1c och 

utbildning) visade den sammanslagna summan av alla svarsalternativ, mer likheter än skillnader 

och diskuteras därför inte, (se tabell 5).

Enligt resultatet i detta arbete värderar kvinnor information högre än män, (se tabell 5). Klang, 

Björvell och Clyne (1999) menar att män uppfattar att de erhåller mer information än kvinnor, 

vilket kan vara en möjlig tolkning till resultatet här – kvinnor efterfrågar mer information än män 

och män är mer nöjda med den information som de får. Även Hjelm, Nyberg och Apelqvist 

(2002) menar att män accepterar den information som tillhandahålls medan kvinnor är mer aktiva 

i sin informationssökning.

En annan grupp som värderar information högt, är personer mellan 23-49 år, (se tabell 5). 

Flera studier styrker detta. Graydon et al. (1997); Galloway et al. (1997) beskriver att patienternas 

ålder har stor betydelse för hur deras informationsbehov ser ut, ju yngre patienterna är, desto 

större är deras behov av information. Savage, Dabkowski och Dunning (2009) menar istället att 

patienter i åldersgruppen 25-45 inte får information om DMT2 som är anpassad till deras ålder 

och livssituation. Klang et al. (1999) anser att informationen istället bör skräddarsys för de äldres 

behov eftersom de uppfattar att de inte erhållit samma mängd information som yngre patienter.

Patienter som nyligen fått DMT2 (duration 1 år) och patienter som haft DMT2 i mer än elva år 

tillhör också grupper som tycker att information är viktigt, (se tabell 5). Som Lazarus och 

Folkman (1984, s. 92-103) skriver är tiden en viktig faktor för hur informationsbehovet ser ut, ju 

nyare en oviss situation är, desto mer stressande upplevs den. Fler studier pekar åt samma håll. 

Harrison-Woermke och Graydon (1993) visar i sin studie att de kvinnor som nyligen hade 

påbörjat sin strålning mot bröstcancer hade signifikant högre informationsbehov än de som redan 

genomgått strålningsterapi. Ko et al. (2012) har i sin studie undersökt hur duration påverkar 

effektiviteten av diabetesutbildning. De kom fram till att personer som hade levt med DMT2 

under en lång tid före utbildningen visade lägre följsamhet till utbildningen än med mer nyligen 



22 (33)

diagnostiserade patienter. På personer som hade diagnostiserats för mindre än ett år sedan, hade 

utbildningen störst effekt med lägre HbA1c värden som resultat. Deras slutsats är att 

diabetesutbildning bör inledas så fort som möjligt efter diagnos av DMT2. Kneck, Klang och 

Fagerberg (2011) drar samma slutsats –  sjuksköterskan bör ta tillfället i akt att förse patienten 

med den kunskap och de färdigheter som krävs i ett tidigt stadium efter diagnos, då vårdgivaren 

spelar en nyckelroll för patientens liv med diabetes. Att nyligen diagnostiserade patienter tycker 

att information är mycket viktigt är inte förvånande anser författarna, då att erhålla och söka 

information är ett sätt att hantera en ny situation. Detta stöds även av den teoretiska 

utgångspunkten som används i arbetet. Efter att ha levt med DMT2 i mer än elva år framträder ett 

”nytt” behov av information och kunskap. Författarna funderar om ett skäl till detta kan vara att 

komplikationer uppstått och därigenom aktualiseras frågan om information och kunskap på nytt. 

Finkelstein et al. (2008) menar att den högsta nivån av ”upplevd kunskap”  fanns bland 

patienterna med framskriden sjukdom.

De som är i störst behov av mer kunskap är kvinnor, personer mellan 65-74 år, respondenter 

som angett högstadium som utbildning samt individer med DMT2 duration 11år eller mer, (se 

tabell 5). Urvalet av dessa grupper skedde på samma sätt som beskrivs ovan.

Kvinnor anser sig även vara i behov av mer kunskap, i större utsträckning än män enligt 

resultatet här, (se tabell 5). Tvärtemot detta menar Kacerovsky-Bielesz et al. (2009) har kvinnorna 

mer kunskap än männen kring sin DMT2.

Enligt Lazarus och Folkman (1984, s. 334) vill en del patienter ha detaljerad information för 

att hantera sin sjukdom, medan andra undviker information. Hur informationen tas emot grundas 

i personligheten. Av resultatet i detta arbete framgår att de frågor där respondenterna anser att 

informationen är ”mycket viktig” är medicinska, (se tabell 6). Thompson, Kozak och Sheps 

(1999) visar i sin studie att när patienterna får individuellt anpassad medicinsk information och 

har en tät kontakt med en diabetessjuksköterska och läkare förbättrades deras blodsockervärden. 

Brown Frandsen och Smedegaard Kristensens (2002) studie visar istället att kost – och 

livsstilsförändringar är de områden som DMT2 patienter vill ha mest information om eftersom 

följsamhet till kostråden var ett stort problem för många patienter. 

Mer kunskap efterfrågas främst kring biverkningar (se tabell 6) vilket korrelerar med ett av 

Lazarus och Folkmans (1984, s. 366) informationsområden vid sjukdom (information om 

bieffekter som kan uppkomma). Kneck et al. (2011)  visar att ny kunskap om en ökad risk för 
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komplikationer ledde till svåra känslor som måste hanteras, till exempel genom att få mer 

information och tänka på hur man skulle kunna påverka situationen. Vidare önskade patienterna 

ny kunskap men det betydde även att tidigare kunskap behövde revideras och att patienterna 

behövde bekräftelse på sina nya kunskaper. När patienterna upplevde kunskapsbrist och en 

kunskapslucka beskrevs startade en process för att söka efter kunskap. 

De frågor där information inte ansågs viktig, (se tabell 7), rörde psykosociala frågor som; 

”finns grupper tillgängliga som jag träffa med personer som har diabetes” (fråga 12), ”vart kan 

jag vända mig om jag känner mig orolig och ledsen” (fråga13) och ”hur jag kan tala om och 

beskriva min sjukdom för vänner och familj” (fråga 20). Frågor där kunskapen ansågs tillräcklig, 

(se tabell 7), var ”varför blodprov behöver tas” (fråga 14), ”om jag kan fortsätta med mina 

hobbis” (fråga 16) och sporter” och ”hur jag kan beskriva min sjukdom för vänner och familj” 

(fråga 20). Savage et al. (2009) menar att patienter mellan 25-49 år efterfrågar åldersspecifika 

gruppträffar, stöd från andra jämnåriga samt psykologiskt stöd. Resultatet i detta arbete tyder 

däremot på att just dessa frågor har en låg prioritet hos denna åldersgrupp.

Det bör påpekas att eftersom de medverkande i enkäten aktivt sökt sig till dagvårdsvecka 

respektive studiecirkel om DMT2, innebär det antagligen, att de vill ta del av mer information 

och kunskap, vilket sannolikt påverkar resultatet. Detta kan förklara den höga rankningen av de 

två. 

Resultaten påvisar skillnader på behovet av information och den upplevda mängden kunskap 

mellan grupperna, (se tabell 5). Författarna vill uppmärksamma läsaren om att dessa skillnader är 

små. Eftersom syftet med arbetet var att just hitta grupper som ansåg sig vara i mer behov av 

information och kunskap än andra, tillvaratogs och redovisades skillnaderna trots att dessa var 

små. Bortser man från skillnaderna kvarstår det främsta resultatet; både behovet av information 

och kunskap är stort i samtliga grupper.

10. Praktiska implikationer

Eftersom TINQ-BC formuläret påvisar hög validitet föreslår författarna att det används av 

sjuksköterskor som en del av patientundervisning. Sjuksköterskan kan i sådana situationer utgå 

från det, av patienten ifyllda formuläret, eftersom det identifierar patientens behov av mer 

information och kunskap samt identifierar patientens nuvarande kunskap. Författarna tror att ett 

sådant redskap kan vara till hjälp för en mer specifik patientundervisning som är anpassat efter 
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varje enskild individs unika behov.

11. Slutsats

Det här arbetet visar att information och kunskap vid DMT2 är viktiga för alla patientgrupper. 

Skillnader mellan olika variabler framträder, både mellan variablerna och mellan grupper inom 

samman variabel. Störst skillnad syns mellan kvinnor och män. Kvinnor anser sig ha mindre 

kunskap och vara i behov av ytterligare information, jämfört med män som anser sig ha den 

kunskap de behöver och inte vara i behov av ytterligare information i samma utsträckning. 

Gemensamt för personer i åldern 23-49 år och personer med en diagnos sedan ett år eller mindre 

är att de skattar information högt samtidigt som de anser sig ha den information de behöver. De 

personer som levt med DMT2 i 11 år eller mer upplever ett stort behov av mer information och är 

den grupp som anser sig vara i störst behov av mer kunskap.

     Medicinska frågor är de som flest antal respondenter upplever som ”mycket viktigt” och 

psykosociala frågor rankas som ”inte viktigt” av majoriteten av medverkande.

     Eftersom behovet är så högt rankat reflekterar författarna över att många faktorer spelar in när 

en person ska lära sig leva med en livslång sjukdom som DMT2. Att identifiera dessa faktorer 

och att anpassa informationen efter individen är en viktig och svår uppgift sjuksköterskan har. 

Att patientundervisningen fortfarande lämnar kunskapsluckor påvisas i detta arbete.

11.1 Förslag till fortsatt forskning

Informations- och kunskapsbehovet vid DMT2 är stort. Här påträffades en skillnad mellan hur 

män och kvinnor värderar information samt hur de ser på sin befintliga kunskap i ämnet. 

Författarna anser att detta område skulle vara spännande att utforska vidare och fler studier som 

undersöker detta vore intressant. Gärna genom att undersöka bakomliggande orsaker kring 

uppfattningen om information och kunskap, finns det könsskillnader i hur kvinnor och män ser på 

sin egen kunskap och vad beror detta i så fall på? Ett annat område som skulle vara intressant att 

forska vidare inom är hur informations- och kunskapsbehovet förändras över tid och förklaringar 

till detta.
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Bilaga 1, frågeformulär

Behov av information

Läs igenom påståendena nedan. Varje påstående värderas utifrån två utgångspunkter. 

Ringa in den siffra som bäst beskriver hur viktig informationen är för Dig.

Ringa in den siffra som bäst beskriver hur mycket information/ kunskap som Du har idag.

Det är viktigt för mig att veta

1. Hur jag ska hantera teknisk utrustning till exempel blodsockertagning/insulininjektioner?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

2. Hur jag ska tolka mina blodsockervärden?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

3. Hur jag kan styra min behandling, till exempel dosera insulin?

Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

4. Hur diabetessjukdomen och behandlingen kan påverka mitt liv under det närmsta året?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
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1                             2                           3                             4                        5

5. Hur diabetessjukdomen och behandlingen kan påverka mitt liv om 10 år?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

6. Om sjukdomen och behandlingen innebär att jag måste förändra något i mitt dagliga liv.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

7. Om i så fall hur jag kan förebygga de komplikationer som kan uppstå på grund av
    diabetessjukdomen.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

8. Om diabetessjukdomen påverkar andra funktioner i kroppen.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

9. Vart jag vänder mig för att diskutera alternativa behandlingar?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5
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Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

10. Vart min familj/närstående kan vända sig för information och stöd?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

11. Vem kan jag ringa till om jag får några problem mellan besöken hos läkare/sjuksköterska?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

12. Om det finns grupper tillgängliga som jag kan träffa med personer som har diabetes.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

13. Vart jag kan vända mig om jag känner mig orolig och ledsen över min situation?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

14. Varför blodprover behöver tas?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
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1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

15. Resultaten av blodprover.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

16. Om jag kan fortsätta med mina hobbis och sporter.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

17. Om jag kan fortsätta med mina vanliga sociala och fysiska aktiviteter.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

18. Om det finns något jag kan göra för att bibehålla eller öka min hälsa.
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
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behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

19. Vad jag kan göra för att få/upprätthålla en adekvat kosthållning?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

20. Hur jag kan tala om och beskriva min sjukdom för vänner och familj?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

21. Vilka biverkningar min medicinska behandling till exampel insulin/tabletter kan ge?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

22. Vad jag kan göra för att minska risken för biverkningar/bieffekter?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

23. Vilka bieffekter som jag ska rapportera om till min läkare/sjuksköterska?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5
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Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

24. Vilka symtom som är vanliga vid högt/lågt blodsocker?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5

25. Vilka åtgärder jag ska vidta vid högt/lågt blodsocker?
Inte viktigt                                                                                                   Mycket viktigt
1                              2                         3                              4                        5

Jag har all kunskap och                                                                               Jag behöver
Information som jag                                                                                    mer/fortsatt
behöver                                                                                                        information/kunskap
1                             2                           3                             4                        5
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