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Varför använda Diabetesenkäten vid besöket? 
Varför rapportera svaren till NDR?

• Starkt stöd från patientorganisationerna
• Ökad patientmedverkan
• Vården får nya möjligheter
• Indikatorer som mäter hur patienten upplever vårdens kvalitet och sin 

hälsorelaterade livskvalitet är viktiga för att följa upp, utvärdera och förbättra 
diabetesvården Socialstyrelsen, Nationella riktlinjer – Utvärdering 2015 Diabetesvård Indikatorer och underlag för bedömningar 



Utvecklad och utvärderad genom forskning



En digital enkät för vuxna med diabetes

Del 1 – om hur personen mår och 
har det med sin diabetes (PROM)
Del 2 – om upplevt stöd från vården 
(PREM)

Pilotenheter har använt den digitala 
Diabetesenkäten sedan 2017



Patientrapporterade mått i NDR- Diabetesenkäten

Hur mår jag?
Hur har jag 

det?

PROM: Patient-rapporterade utfallsmått
PREM: Patient-rapporterade erfarenhetsmått 

Leif Sundberg, ordförande

Hur fungerar 
livet med 
diabetes?

Får jag det 
stöd jag 

behöver från 
diabetes-
vården?



Diabetesenkäten

Personen med diabetes besvarar enkäten 
digitalt

Vårdgivaren erbjuder patienter att besvara 
Diabetesenkäten inför planerat 
mottagningsbesök

Diskussion kring enkätsvaren vid besöket

Vårdgivaren tar emot enkätsvar, journalför 
och rapporterar till NDR



Skickade 
enkäter  

Besvarade 
enkäter  

Andel 
besvarade

Totalt 9446 3521 37%

Typ 1 5583 2084

Typ 2 3863 1437

Exempel på redovisning av resultat på 
Diabetesenkäten 33 frågor Resultat direkt

Poäng 0-100 på 
frågeområden

Totalt 61 enheter 
(medicinkliniker 
vårdcentraler)



Aktuella studier- implementering av 
Diabetesenkäten

1. Intervjustudie 12 mån efter införande av Diabetesenkäten –
skickat till tidskrift

2. VGR primärvård – pågående
Samarbetsprojekt mellan Västra Götalandsregionen, NDR, universitet och högskolor och forskande 
läkemedelsföretag 



Intervjustudien

13 mottagningar på sjukhus, 6 i primärvård 

Fokusgruppsdiskussioner
4 grupper vårdpersonal (16 diabetessjuksköterskor och 4 läkare)
4 grupper vuxna med diabetes (11 med typ 1-diabetes och 4 med typ 2-diabetes)

1465 skickade enkäter, 577 mottagna enkäter



Implementeringsstrategin för intervjustudien

• Inledande utbildning för personal och patienter

• Utbildning till lokala faciliterare om hur stötta

• Regelbunden uppföljning



Resultat fokusgrupper 

Samtidigt som implementeringen kräver nya förhållningssätt 
så bidrar Diabetesenkäten med vidgade perspektiv

Diabetesenkäten stödjer 
personcentrerade 
mottagningsbesök

Processen att initiera 
implementering av 
Diabetesenkäten



Stödjer personcentrerade mottagningsbesök

Diabetesenkäten kan…
• Stimulera reflektion och förberedelse inför besök
• Lyfta fram och sätta fokus på viktiga aspekter under besök
• Bredda perspektiven genom ny information

Tiden för de här träffarna är ju 
begränsad. För att komma in på de 

frågorna som man behöver 
diskutera, så är ju det här ett 

jättebra hjälpmedel. Man ser ju 
liksom direkt.

Patient

Det kanske blir viktigare och viktigare, 
för vi märker ju att tekniken tar över 
mer och mer vid våra besök. Det är 
väldigt mycket fokus på kurvor och 

pumpar. Och så glömmer man bort, hur 
mår du egentligen?

Personal



Processen att initiera implementering
• Skillnader/variationer i involvering på enheten

• Att införa och lära nya rutiner är utmanande

• Tankar om den digitala Diabetesenkäten

• Rutiner behöver utvecklas lokalt för att passa in i 
befintliga rutiner och arbetssätt

• Möjligheter och farhågor med fortsatt användande

Jag såg ju på poängen, att jag 
tyckte att det funkade bra. Då blir 
man ju stärkt i sin självkänsla, att 
det här är inte så tokigt i alla fall. 

Sen kan det bli tvärtom också. 
Patient

En av de viktigaste grejerna är att 
få det att fungera praktiskt. Att det 

inte stannar här. Så att man 
verkligen får ut dom här till 
patienten och patienterna 

besvarar dom. På ett enkelt vis. 
Personal



Slutsatser och implikationer

• Samtidigt som implementeringen kräver nya förhållningssätt, så kan 
Diabetesenkäten vidga perspektiven 
• Personal och patienter såg potentiella vinster med att använda 

Diabetesenkäten 
• Grund för vidareutveckling av implementeringsstrategi

Långsiktiga mål
• Stärka patientperspektiv i diabetesvården
• Att patientperspektiv blir en naturlig del av NDR



Tydligare implementeringsstrategi i studien 
VGR primärvård 
• Personalutbildning med teamet
• Fortlöpande stöd och uppföljning 
• Mätbara delmål och mål. Fokus på att skicka ut, inte på svarsfrekvens
• Involvera teamet inkl. ledningen, rapportera för personalgrupp och 

ledning 1 gång/månad
• Utvärdering av implementeringen efter 1 år (NoMAD- enkät)
• 5 vårdcentraler har deltagit, ytterligare enheter kommer erbjudas 

deltagande



Tack!


