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Sammanfattning
• Sprida medvetenhet om att språket har 

betydelse vid mötet med individen

• Föra in mer empati och person-centrering, 
mindre auktoritär och stereotypisk attityd, få 
in mer kulturkompetens

• Stödja kolleger om att vara medveten om sitt 
språkbruk. Inspirera att förändras till att 
undvika dömande attityder i språk eller i 
kroppsspråk



Bearbetning och anpassning till svenska 
förhållanden från 

• Diabetes Australia 2012, 2019                              
• UK Diabetes 2017, 2018, 2019                          
• American Diabetes Consensus Report, 
ADA, Diab Care jan 2022                                    
• International Diabetes Federation 2014

• DiabetologNytt Nr 3 2022



Vi-känsla med Diabetesspråk
• Svenska Diabetesförbundet, Fredrik Löndahl

• Svensk Förening för Diabetologi, David 
Nathanson

•Svensk Förening för Sjuksköterskor i 
Diabetesvård, Ingela Bredenberg

• Barnläkarföreningens delförening för 
endokrinologi och diabetes, Frida Sundberg

Anita Pettersson, diabetespsykolog, Göteborg

Mervi Andelin, diabetessköterska och Stig Attvall



DIABETESSPRÅK
ETT REFLEKTIONSUNDERLAG.

För att förbättra
kommunikationen                    
med och om
individer med diabetes



Ord är den starkaste 
medicinen som 
används
av mänskligheten

Rudyard Kipling.



Ord skapar verklighet.
• En mer optimal kommunikation kan öka 
behandlingsmotivation, hälsa och 
välmående hos personer med diabetes. 

• Ett negativt språk kan bli passiviserande, 
kan bli felaktigt och kan vara skadligt.



Ord skapar verklighet.
• Vi kan med ett annorlunda 
förhållningssätt uppmuntra till 
en större medvetenhet kring 
språkbruket vid diabetes



Ord skapar verklighet.
• Vi kan med ett annorlunda 
förhållningssätt uppmuntra till en 
större medvetenhet kring språkbruket 
vid diabetes

• Vi kan också identifiera 
potentiella 
förbättringsområden



Språkets Kraft
• Ett språk som uppmuntrar

• Ett språk som ger positiv 
samverkan med positiva resultat



Språkets kraft
• Ett språk som uppmuntrar

• Ett språk som ger positiv samverkan med 
positiva resultat

• Ett omsorgsfullt språkbruk gäller 
för såväl hälso- och sjukvård som 
för familj, vänner och kollegor till 
personer med diabetes, 
journalister, vetenskapliga möten 
osv 



SAMMANFATTNING.

Kommunikation behöver vara

•  effektiv i att hjälpa individen med 
diabetes att handskas med ett 
utmanande tillstånd

•  känslig för individens situation, 
fysiska och emotionella 
välbefinnande



Språk kan vara
felaktigt och skadligt.

Att tala i termer av ”bra”, ”illa” eller ”dålig 
kontroll”, eller att personer ”misslyckas” 
med att vidta vissa egenvårdsaktiviteter 
och/eller ”vara icke-följsamma” insinuerar 
om att

• ”följa ordinationer” kommer resultera i ett 
perfekt blodsockerläge hela tiden;

• personen med diabetes ”beter sig 
oansvarigt” eller är ”besvärlig”, ”non-
compliant”.



Språk kan avslöja
negativa attityder.

Det språk som används när man diskuterar 
”följsamhet” kan avslöja attityder hos 
vårdgivare och omgivning som 

• anser att individen med diabetes är en passiv och 
undergiven vårdtagare, som borde följa hälso- och 
sjukvårdens ordinationer;

• definierar individen som ”viljesvag” eller ”svår”;

• blundar eller avfärdar de utmaningar en individ med 
diabetes möter när hen försöker förena motsägelsefull 
information från olika hälso- och sjukvårdspersonal, 
ofta inom samma team eller enhet eller under åren.



Språk kan spegla
orealistiska tankar om diabetes.
Mycket av det språk som omger diabetes är 
felaktigt när man reflekterar kring verkligheten 
med diabetes

• oavsett en individs omfattande ansträngningar kan 
diabetes vara oförutsägbart och mycket svårt att hantera;

• alla individer med diabetes går igenom livsfaser, där egen 
hälsa knappast har högsta prioritet eller då  
ansträngningar verkar vara mindre effektiva i hanteringen 
av egenvården;



Vilket språkbruk behövs?

Vi behöver ett mer omsorgsfullt bruk 
av språk som

• Främjar aktivt engagemang

• Att diskutera strategier hur 
personen bäst hanterar livet med 
diabetes och egenvårdsstrategier, 
uppmuntrar individer med diabetes 
att vara aktivt involverade i beslut 
om egen hälsa



Vilket språkbruk behövs?

• Stödjer de egenvårdsinsatser som 
individer gör

• Hälsoresultat beror till stor 
del på aktiveter och val 
individen gör utanför 
hälsokonsultationerna



Vilket språkbruk behövs?

• Att använda ett respektfullt och 
ett begripligt språk kan hjälpa 
individen att inse att 
personen är kapabel och 
motiverad att ta välgrundade 
beslut - och att detta val 
respekteras



Rekommendationer.

1. Var medveten om ditt språkbruk i samtal med 
varje individ med diabetes

2. Ta ditt språk på allvar. Språk är personligt. 
Tänk noggrant på vad dina ord kan tänkas 
betyda för en individ med diabetes



.

3. Kom ihåg att språk reflekterar attityd. Undvik 
att använda ett annat språk bara för att du 
talar eller skriver om individer med diabetes.

4. Kom ihåg att vi alla är olika individer. Använd 
ett språk som de flesta skulle uppfatta som 
stödjande och uppmuntrande.



5. Informera - undvik att döma någon. Undvik att 
skuldbelägga. Acceptera och respektera att 
individen

a) har rätt att göra egna val

b) har ansvar för sin hälsa

c) diabetes kan ha annan prioritet i 
personens liv. 

Språket bör reflektera förståelse 



6. Bli förstådd. Försök att undvika en jargong

7. Ha ett holistiskt tillvägagångssätt. Diabetes är 
och kan vara frustrerande, utmanande och 
stressande för många individer



8. Fokusera på det nåbara. Välmående och hälsa 
innefattar så mycket mer än bara ”skaffa sig 
kontroll”

9. Inse att betydelsen av ord och fraser förändras över 
tid



10. Kom ihåg att språk skapar verklighet. Att 
fokusera på  positiva förändringar, som 
individen gör och kan fortsätta att göra i 
framtiden. Detta är mer ändamålsenligt än 
att fokusera på tidigare händelser, beteenden 
och resultat



10. Kom ihåg att språk skapar verklighet. Att 
fokusera på  positiva förändringar, som 
individen gör och kan fortsätta att göra i 
framtiden. Detta är mer ändamålsenligt än 
att fokusera på tidigare händelser, beteenden 
och resultat

Framtidshopp ger möjligheter 
till Förbättring



SLUTSATS.

• Kommunikation är en färdighet som 
kan förbättras 

• Omsorgsfullhet i ord och fraser gör 
en skillnad i hur personer med 
diabetes tänker, känner och agerar



LYCKA 
TILL!



TACK!
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Språk är viktigt!
Enkätundersökning patienter & föräldrar
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Vad är det viktigaste för dig i kommunikationen med 
ditt diabetesteam?  

”Förståelse och samarbete”

”Trygghet & att bli tagen på allvar”
”Att de lyssnar på mig”

”Ärlighet, våga uppmuntra patienten till att tala om 
jobbiga saker t.ex. depression”

”Att bli lyssnad på, att de åtminstone försöker först även 
om mitt problem är komplext och inte avfärda med 

tystnad ”

”Att jag är jag och inte en siffra i ett räkneverk där alt 
utgår ifrån hur det ska och borde vara. Att det utgår 

från mig och inte från diabetes enligt konstens regler””Att de visar att de förstår 
att det är svårt”


