
Personcentrerat förhållningssätt 

på Diabetesmottagningen ANS

I enlighet med VGR:s riktlinjer: ”VGR arbetar med att utveckla och 

införa personcentrerat arbetssätt för att stärka patientens ställning 

genom att göra patienten delaktig i sin egen vård.” 

- Sjukvårdsstrategiskt team, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Västra Götalandsregionen.



Patient/Person   

Patient är en roll som man har i särskilda sammanhang. 

När man kliver ut genom dörren på sjukhuset 

kliver  man också ur rollen som patient.

Man är alltid en person, även i möten med vården. 

”En person är inte en passiv mottagare utan en kapabel person och 

samskapande människa”.



Diabetesmottagningen ANS

I vårt team ingår:

 Två sjuksköterskor

 En läkare

 En dietist

 En fotspecialist

 En kurator/psykolog v b

 Undersköterskor

 Sekreterare

Vad ingår i vårt teamarbete?

 Medicinsk undersökning

 Provtagning 

 Instruktion och utskrivning av tekniska 
hjälpmedel

 Medicinsk behandling

 Omvårdnad

 Egenvårdssupport individuellt och i grupp

 Stöd till livsstilsförändring

 Psykosocialt stöd till patient och anhörig

 Arbete med kvalitetsregister (NDR)

 Telefonrådgivning

 Personcentrerat förhållningssätt

Ca 400 patienter

30 % Typ 1 diabetes

70 % Typ 2 diabetes med 

komplikationer

Besök till sjuksköterska/ läkare 

var tredje månad

Tätare besök vid behov



NDR =

Nationella 

diabetes-

registret



Egenvården är viktig vid diabetes

 ”Om vi vill att patienter med diabetes ska följa 

med på resan mot egenvård, så måste vi kliva in i 

deras värld och förstå deras upplevelser”

• Fötterna

• Hälsosamma matvanor

• Fysisk aktivitet regelbundet

• Häva insulinkänning

• Ta sina läkemedel

• Insulininjektioner via sprutor eller pump

• Avgöra insulindos

• Daglig blodsockermätning

- Nouha Saleh Stattin, med. Dr. Kunskapsteam diabetes (LUCD)



Undervisning/information

Ett lärande möte

 Vi har specifika kunskaper inom diabetesområdet

 Patienten har kunskaper om sig själv och sin sjukdom som måste beaktas i 

mötet.

Mötet är en dialog där båda lyssnar på varandra. Om patienten känner sig lyssnad 

och trodd på ökar möjligheten till lärande.



Personcentrerad vård

Bygger på tre grundläggande delar:

Berättelsen Partnerskapet Dokumentation



Berättelsen

 Att lyssna på patientens berättelse är ett sätt att skapa relation och bygga 

partnerskap.

 Berättelsen ger vårdpersonalen en bild av patientens situation, resurser, 

förmågor och hinder.

 Genom att lyssna på berättelsen får vi en bild av det dagliga livet med 

diabetes och vad det innebär att leva med en långvarig sjukdom. 



Exempel på frågor för att få fram 

berättelsen

 Hur påverkar din diabetes din vardag?

 Vad är du mest bekymrad för vad gäller din diabetes? 

 Vad tycker du att du är bra på/mindre bra på vad gäller din diabetes?

 Vad har du för egenskaper som kan vara till hjälp? 

 Vad skulle du vilja förändra/förbättra?

 Hindrar din diabetes dig från något som du skulle vilja göra?

 Vilket stöd behöver du av oss vad gäller din diabetes? Är det något du saknar?



Partnerskapet

 Är den relation som skapas mellan vårdpersonal och patient.

 Det handlar om tillit, trygghet, som en grund för dialog och samarbete.

 Syftar till en samskapande vård.



Dokumentation

Personlig hälsoplan

 Tillsammans med patient (och ev anhörig) upprättas en personlig hälsoplan 

eller överenskommelse. 

 Hälsoplanen innehåller mål, strategier, resurser, stöd som behövs och 

uppföljning. 

 Planen dokumenteras och är tillgänglig för hela teamet, inklusive patienten, 

och uppdateras vid behov.



PERSONLIG HÄLSOPLAN

 Vad tycker jag är viktigt att uppnå/ förändra:

 För att nå dit ska jag:

 Mina resurser för att nå dit är:

 Stöd som jag behöver:

 Mitt team:

 Uppföljning:



Exempel på personlig hälsoplan

 Vad tycker jag är viktigt att uppnå/ förändra:

Slippa börja med insulin. Bättre blodsocker.

 För att nå dit ska jag:

Späda ut saft och mjölk. Stå upp på arbetet.

 Mina resurser för att nå dit är:

Min beslutsamhet

 Stöd som jag behöver:

 Mitt team:

Jag och diabetesteamet.

 Uppföljning:

Gemensamt besök med sjuksköterska och dietist om en månad.

Man 43 år. ADHD.

Typ 2 diabetes.

Behandling med 4 diabetesläkemedel.

Högt blodtryck och höga blodfetter.

HbA1c 128 mmol/mol.

162 kg.

Obesitasmottagningen SU 2006-2009.



Enkät

Frågorna som patienterna fick ta ställning till var följande: 

 1. Kände Du att personalen var respektfull och trevlig mot dig? 

 2. Fick Du svar på frågorna som Du ställde till personalen? 

 3. Kände Du att personalen lyssnade på dig? 

 4. Pratade Du och personalen om vad Du själv kan göra för att Du skall må 

bättre? 

 5. Fick Du vara med och bestämma över din egen behandling och vård? 

 Enkäten har 5 svarsalternativ enligt nedan: 

 Mycket 

nöjd 
Missnöjd



Enkätsvar – maj 2018

Fråga 

 

 

 

 

 

Inget svar 

1. 23 4 0 0 0 1 

2. 22 5 0 0 0 1 

3 20 7 0 0 0 1 

4 18 5 0 0 0 5 

5 18 5 0 0 0 5 

 



Tomas Tranströmer

”Två sanningar närmar sig varann, 

en kommer inifrån, en kommer utifrån och där 

de möts har man en chans att få se sig själv. ”



Kontaktpersoner

Lena Johansson, diabetessjuksköterska ANS

Maria Franzén, verksamhetsutvecklare ANS

maria.franzen@vgregion.se

0700-816957

mailto:maria.franzen@vgregion.se

