
Enkät diabetessköterskor - uppföljning

ENKÄTEN BERÖR DIABETESVÅRDEN I VÄSTERNORRLANDS LÄN 2017

Beställare: Svenska Diabetesförbundets Länsförening i Västernorrland.

Uppföljning av enkätsvaren: Av totalt 37 utskickade enkäter har ca 70 % besvarat den. 

Nr Frågeställning Svarsalternativ Kommentar

1 Arbetets omfattning Heltid 8 st Deltid 20 st Varav 5 st. angett 20-40%, 9 = 50% och 4 = 75-90%

2 Delas tjänsten, som diabetessjuksköterska 

med någon annan uppgift?

Ja 23 st Nej  5 st BVC, asylssk, mottagningsarbete, akutpatienter, 

inkontinenssköterska, demenstester, labarbete, 

telefon/kö/tid/rådgivning, hälsosamtal, endokrindelen, 

distriktssköterskeuppgifter, övriga ssk uppgifter

3 Om Du inte arbetar heltid - är det önskvärt 

eller är det eget val?

Heltid önskvärt                   

4 st.

Deltid                       

eget val                          

11 st.

De flesta som svarat på deltidsfrågan har svarat "eget val". De 4 

st. som svarat "heltid önskvärt" skriver att deltid är arbetsgivarens 

val.

4 Hur många patienter har Du inskrivna på Ert 

upptagningsområde?

Antal typ 1,     

medelvärde:        

Med.mott.      

= 300 st,        

Hälsocentral      

=     2 st

Antal typ 2,             

Medel   250-300 st       

Median ca 250 st

Vid omräkning av deltidssvaren till heltid, framgår följande fiktiva 

patientantal, för att få en mer rättvisande siffra på antal patienter 

per sköterska, oberoende av diabetestyp och totalt alla kliniker:                                                                                                                                                   

Medel = ca 500 st, median = ca 400 st.                                           

Max ca 1000 - 1300 st. 

5 a) Hur många patienter har fått:                                   

- insulinpump?

Tre medicinmottagningar, totalt antal inrapporterade 

insulinpumpar = ca 330 st.                                                                                  

Antal per omräknad "heltids-diabetessköterska" blir medelvärdet 

ca 60 st.  

5 b) Hur många patienter har fått:                               

- någon form av kontinuerlig glukosmätning 

(CGM/FGM) t.ex. Enlite Sensor, Dexcom G4, 

G5, FreeStyle Libre m.fl.?

Tre medicinmottagningar, totalt antal inrapporterade 

glukosmätare = ca 500-600 st.                                                                                  

Antal per omräknad "heltids-diabetessköterska" blir medelvärdet 

ca 75 st.  

Antal med insulinpump:  

Medicinmottagningar =            

medel drygt 100 st.                                    
Hälsocentraler endast några få    

Antal med CGM/FGM                              

Medicinmottagningar =                              

medel ca 175 per klinik.                       

Hälsocentraler =                                                         

0-5 st, medel under 1 st
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6 Har Du kontakt med någon diabetesförening, 

lokal eller länsförening?

Ja = 10 st Nej = 16 st Om svar nej, önskas kontakt?:                                                                

Ca hälften av de som svarat Nej önskar dock någon form av 

kontakt med oss i diabetesföreningarna.                                            

Axplock ur svaren:                                                                                                                    

- Absolut, alltid bra med samarbete!                                                           

- Hinner knappt med patienterna så svårt med mer kontakt.      

Dock önskas det.                                                                                                                                    

7 Finns broschyr, som inbjuder till medlemskap 

i diabetesförening i Ditt väntrum?

Ja = 14 st Nej = 12 st Om svar nej, önskas sådan broschyr?:                                                                        

JA = 8 st. önskar broschyr om medlemskap. 

8 Önskar Du någon form av samarbete med 

diabetesföreningarna?

Ja  = 12 st Nej     = 7 st                         

Vet ej = 7 st

Om svar ja, ange kontaktinformation, telefon, e-post etc.:                    

Några som önskat samarbete har missat att ange sina 

kontaktuppgifter, som telefon eller e-post vilket innebär att denna 

avidentifierade uppföljning kommer att skickas ut till samtliga 

mottagare, varefter möjlighet finns att återkoppla med 

kontaktuppgifter.                                                                                     

Kommentarer till samarbetsfrågan:                                                                                 

- Har ej tid                                                                                                                             

- Vi kan kontaktas vid behov av er                                                             

- Beroende på vad?                                                                                                 

- Beror på hur det samarbetet skulle se ut                                                          

- Hinner inte tyvärr just nu men skulle dock vilja det                                

- Finns redan samarbete                                                                                          

- Svårt med tid till detta                       
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