Språk är
viktigt!
En guide för bra kommunikation
kring typ 1 diabetes

Skapad med utgång i material från
www.languagemattersdiabetes.com
Översättning och bearbetning till svenska av
Together Against Diabetes 1 & T1D-appen.
I samarbete med svenska patienter och vårdpersonal.

Språk är viktigt
Det språk som används av vårdpersonal kan ha en stor inverkan på hur de som
lever med typ 1 diabetes upplever sin sjukdom och känner inför att leva med den.
Ett bra och inkännande språk; både det talade, skriftliga och kroppsspråket kan
minska ångest, bygga upp självförtroende, utbilda och hjälpa till att förbättra
egenvården. Omvänt kan en sämre kommunikation vara skadlig för patientens
mående och därmed försvåra egenvården.
Personer med typ 1 diabetes tar till sig budskap från media, från människor
omkring dem och från sina vårdgivare. När dessa budskap uppfattas negativt,
oavsett om det är avsikten eller inte, kan det leda till känslor av skam, skuld och
uppgivenhet. Personer som skäms för sin sjukdom kommer att ha det mycket
svårare att engagera sig i egenvården.
Den här guiden ger exempel och tips för en välfungerande och positiv
kommunikation mellan vårdgivare och personer som lever med typ 1 diabetes.

"Jag har
sjukdomen
typ 1 diabetes,
men jag är så
mycket mer!"
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Brev från en
diabetessköterska
Som diabetessköterska försöker jag att se på mitt uppdrag som en slags
vägledare och utbildare. Min uppgift är att hitta individens styrkor och att
hitta det som just här och nu motiverar patienten att få till vardagen med
T1D.
Detta är en stor utmaning, framför allt när man jobbar med ungdomar som inte vill
något hellre än att vara som alla andra. För mig är det en viktig utmaning att
försöka hitta något kring T1D:n, stort som smått, som ungdomen kan fokusera på
för att något i hens vardag ska bli bättre.
Det är självklart också en balansgång eftersom det är en sjukdom med tråkiga
komplikationer om man halkar snett, vilket gör att man också måste våga ta
jobbiga samtal eller koppla in annan hjälp om det behövs.
Detta material är en bra ögonöppnare och tankeställare för oss som vårdpersonal
och ger en viktig inblick i patienternas tankar. Det är en utmaning att alltid ha en
bra dag på jobbet, att tänka på hur man kommunicerar och att se just den individ
man har framför sig där och då. Med denna samling av erfarenheter, tips och tricks
för olika situationer med sig i bakhuvudet blir det lite enklare.

“Jag känner en ofantlig
respekt för alla mina
barn/ungdomar och deras
familjer här på mottagningen.
Att kasta upp alla dessa bollar
som vi gör vid debuten av
sjukdomen och att de sen på
ganska kort tid tar över själva och
försöker hålla dem i luften med
stöd från oss är otroligt
imponerande!”
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Ordet ‘diabetes’
Det finns nog lika många olika känslor kring ordet ‘diabetes’ som det finns
personer som lever med det. För många är det ett laddat ord som kan skapa
jobbiga känslor, medan några tagit ordet till sitt och stolt kan använda det. För den
som inte själv lever med T1D kan det detta vara svårt att förstå och därför är
vetskapen om att det finns många olika känslor kring ordet diabetes viktig att ha
med sig.
Det kan finnas flera anledningar till att någon som lever med typ 1 diabetes har
jobbiga känslor kopplade till ordet ‘diabetes’. Några av dessa är:
Samlingsnamnet ‘diabetes’ beskriver inte deras sjukdom utan skapar stor risk
för hopblandning och missförstånd kopplat till de andra formerna av diabetes.
Samhällets okunskap om vad som orsakar, eller kanske främst, INTE orsakar
typ 1 diabetes.
Det äldre begreppet ‘sockersjuka’, lever kvar i samhällets medvetande med en
koppling till ordet ‘diabetes’. Även uttryck som ‘barndiabetes’,
‘ungdomsdiabetes’ och ‘åldersdiabetes’ lever kvar och spär på fördomarna om
vad typ 1 diabetes är och inte är.
Känslor kopplade till att leva med en kronisk sjukdom. Det kan vara att känna
sig begränsad, annorlunda, utanför, rädd för framtiden mm.
Med detta i åtanke bör du alltid vara specifik när du pratar om någon sorts
diabetes - i alla sammanhang. Det uppskattas av många personer som lever med
någon form av diabetes och hjälper till att minska fördomar och missuppfattningar
i samhället. Använd ord som typ 1, T1D, typ 2, T2D, Mody, Lada, autoimmun
diabetes, graviditetsdiabetes. En del patienter använder själva ordet diabetes, av
vana eller för att det känns bra för dem. Du kan läsa mer om att anpassa ordval
längre fram.
HA diabetes eller VARA diabetiker?
Hur man vill prata om sig själv i relation till typ 1 diabetes är högst personligt. En del
patienter vill absolut inte bygga sin identitet på sin sjukdom och tycker inte om uttrycket
‘diabetiker’ medan andra tvärtom vill “äga” sin sjukdom på det sättet.
Har du inte uttryckligen fått veta från en patient att hen vill benämnas som “diabetiker” bör
du undvika det uttrycket. Använd “att leva med T1D”, “att ha T1D” eller “person med T1D”.
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I mötet med patienten
När du som vårdpersonal träffar personer som lever med typ 1 diabetes finns
det några saker du kan tänka på för att era möten ska bli så bra som möjligt.
Dessa tips är framtagna utifrån erfarenheter från de som lever med typ 1
diabetes, vårdpersonal och publicerad forskning.
Var medveten om att ditt språk, både hur du pratar, vad du säger och ditt
kroppsspråk, har en enorm påverkan som kan ge positiva eller negativa
effekter.
Var medveten om att vissa ord, uttryck och beskrivningar kan vara
problematiska, oavsett avsikten med dem.
Använd ett språk (inklusive tonfall och kroppsspråk) som är:
- icke-dömande och inte negativt, undvik framförallt att skälla och att hota.
- inkluderande och värdebaserat
- personcentrerat, även kallat “person först”, för att undvika att stämpla en
person som sin sjukdom. (‘person med typ 1 diabetes’ istället för ‘diabetiker’)
- samarbetande och engagerande

Se över de vanliga uttryck du använder och hur de kan uppfattas, oavsett din
intention.
Undvik ett språk som lägger ansvar (eller skuld) på en person för utvecklingen
av hens typ 1 diabetes eller dess konsekvenser.
Undvik språk som bygger på generaliseringar, stereotyper, fördomar eller som
kopplar ihop en person med dina tidigare erfarenheter av andra med liknande
bakgrund eller i en liknande situation.
Var medkännande och ha som mål att förstå en persons syn på sin sjukdom,
snarare än att göra antaganden.
Lyssna efter en persons egna ord eller uttryck om sin typ 1 diabetes och
utforska dessa vidare eller bekräfta att du förstår meningen bakom dem.
Var uppmärksam på ditt språk och kroppsspråk och hur det påverkar dina
patienter.
Fundera på hur du och dina kollegor kan begränsa eventuella negativa effekter
av det språk som används.
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Att möta barn och
deras föräldrar
I mötet med barn som har T1D tillsammans med deras föräldrar är det viktigt att
tänka på hur du kommunicerar med båda parter. Var noga med att inkludera
barnet när det är med och på en nivå som det förstår. Prata med barnet, inte över
dess huvud. Vill man prata med föräldrar om något som inte barnet behöver höra
kan man göra det vid ett tillfälle då barnet inte är närvarande. Det är bra att även
träffa barnet enskilt för att skapa ett förtroende och tillfällen för barnet att prata
om saker som hen inte vill ta upp inför sina föräldrar. Det här blir ännu viktigare ju
äldre barnet blir och framförallt när hen kommer upp i tonåren och känsligare
frågor som t ex alkohol, mens/pubertet, sex och mental hälsa blir stora.
Var alltid försiktig och medveten om hur du uttrycker dig kring vikt och mat.
Forskning har visat att personer med typ 1 diabetes oftare drabbas av
ätstörningar. Tankar som leder till ätstörningar uppstår ofta i unga år och därför är
det extra viktigt att motverka negativa känslor kring vikt och matvanor hos barn
och ungdomar med T1D.
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Användning
Det här avsnittet innehåller exempel på olika situationer där ordval och
kommunikationsstil har stor betydelse. Exemplen visar på hur det språk
vårdpersonal använder kan påverka negativt och ger förslag på
alternativa ordval och uttryck.

Hur är din diabeteskontroll?
• För den som lever med typ 1 diabetes
verkar det som att du bara fokuserar
på hens T1D snarare än hela livet, hur
sjukdomen passar in i det och vilka
utmaningar och framgångar patienten
har haft.
• Det ger också en falsk känsla av att
T1D alltid enkelt kan kontrolleras och
ignorerar de många faktorerna som
påverkar behandlingen och de dagliga
ansträngningar patienten gör.

"Ordet HbA1c är
väldigt laddat, det
känns som ett
stort test jag ska
bli bedömd på."

Möjliga alternativ:

• Undvik idén om "kontroll" och
diskutera istället hur typ 1 diabetes
påverkar personens liv i allmänhet.
• Var tydlig med din avsikt:
”Kan vi prata några minuter om dina
blodsockerkurvor, så att jag får en
bättre förståelse för hur det går för
dig?”.
• Fråga personen om hens perspektiv
och relatera till det genom att använda
samma språk som din patient.
• Var medveten om din ton och ditt
kroppsspråk när du ställer frågor.
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Borde du verkligen äta så där?
• Personer med typ 1 diabetes känner
sig ofta kritiserade eller dömda av
andra, även sjukvårdspersonal, för sina
matvanor. Risken för ätstörningar är
stor.
• Utbildning om hälsosam kost är
viktigt, men att följa dessa råd kan vara
svårt.
• Den som använder mat för att må
bättre känslomässigt kan behöva extra
stöd.

“Jag hatar diabetes”/
“Det är så svårt för mig att
hålla koll på allt jag äter och
gör, det är så jobbigt”
• Meningar som dessa kan tolkas av
vårdpersonal som att patienten visar
på ”förnekelse”, ”brist på motivation”
eller ”brister i egenvården”.
De möts ibland med reaktionen att de
bara ska ”ta tag i det”, eller i bästa fall
att det är ett tecken på att någon inte
är “redo att engagera sig” i sin typ 1
diabetes.
• Dessa uttalanden kan vara ett tecken
på diabetesrelaterad stress. Det kan
återspegla de ofta överväldigande krav
som det innebär att hantera T1D
dagligen och stressen kan öka av
negativa interaktioner med
vårdpersonal.

Möjliga alternativ:

• Flytta fokuset från 'vad' och 'hur
mycket’ kring det man äter till att
utforska orsakerna till varför en person
äter som hen gör. Det leder ofta till en
mer givande diskussion.
• Testa att bjuda in till samtal med en
mening som ”Det finns många
anledningar till varför vi äter, vill du
prata om dem?".
"Glöm inte att
jag är en individ
med känslor och
ingen robot man
kan programmera."

• Det är viktigt att ta itu med
diabetesrelaterad stress av många skäl,
inte minst för att det är direkt kopplat
till ett HbA1c över målområdet och
negativa effekter för hälsan och på
livskvalitén.

Möjliga alternativ:

• Se och bekräfta diabetesrelaterad
stress och dess inverkan på måendet
och egenvården.
• Avfärda inte den här typen av
kommentarer utan våga prata med
patienten om den känslomässiga biten
av sjukdomen.
• Du kan säga: ”Tack för att du berättar
om hur du mår för mig, det är vanligt
att känna så här”.
• Eller: ”Typ 1 diabetes handlar inte
bara om den medicinska behandlingen
- dina känslor kring T1D är också
viktiga”.
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”Jag har verkligen försökt men
jag vet att du kommer att
skälla på mig”
• Detta är en vanlig kommentar som
kan komma från tidigare erfarenheter
av vården, men kan också vara kopplad
till stigma och negativa stereotyper.
• Om en person som har typ 1 diabetes
hänvisar till sig själv som “dålig”, “har
inte skött mig” eller liknande uttryck,
kan detta tyda på att någon tidigare
har fått hen att skämmas för sin
sjukdom, till exempel under en period
med många höga eller låga värden och
hur hen hanterat dessa.
• Språket som används under möten
mellan vårdpersonal och patient kan bli
skadligt om man fokuserar på det "bra"
eller "dåliga", eller att "misslyckas" med
vissa delar av sin egenvård.
• Det kan antyda för patienten att bara
hen följer alla instruktioner kommer
hen att ha perfekta blodsockervärden,
även om det är känt att de verktyg vi
har för att hantera T1D är långt ifrån
perfekta.
• Att säga till en person med typ 1
diabetes att ”om du gör som jag sagt
kommer dina värden bli bra” kan leda
till känslor av hjälplöshet och
otillräcklighet om inte målen kan nås.
• Skam kan hindra den som lever med
T1D att anförtro sig till vårdpersonal
och att be om hjälp av rädsla för att
dömas eller få ett negativt bemötande.

Möjliga alternativ:

• Utforska vad någon menar när de
säger saker som "Jag är dålig" eller “Jag
har inte skött mig” snarare än att
avfärda, hålla med eller förmana.
• Försök att undvika ord som "borde"
eller "bör inte" eller “måste” eller “får
inte”. Detta antyder att instruktionerna
måste följas för annars kanske
personen inte uppnår ”perfekt”
egenvård. Tänk istället på att använda
ord som "kunde" eller "pröva" eller "du
skulle kunna”.
• Använd inte ordet ”misslyckades”
eftersom det kan skapa skamkänslor
eller antyda besvikelse. Att använda
“kunde inte” eller “vid detta tillfälle blev
det” är mer neutralt.
• Undvik “sjukdom” eller “lider av” på
grund av de negativa associationerna.
”Har typ 1 diabetes” eller “lever med
typ 1” är bättre.
• Var noga med att svara på ord eller
beteenden som tyder på skam. Till
exempel: "Det finns inget som kallas
"bra" eller ”dålig” diabetes ”. Eller, ”Du
är inte lika med dina värden. Det är att
du kämpar som betyder mest ”.

"Jag har fått
höra att jag måste
skärpa mig och
sluta slarva."
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Försök att vara mer:

Försök att vara mindre:

Betryggande (till exempel ”typ 1 diabetes innebär
både framgångar och bakslag men det är
hanterbart och det finns många sätt att hantera
det”)

Antagande (till exempel: ”Jag tror att du skulle klara
det bäst med insulinpump, eftersom det är
enklare”)

Empatisk (till exempel, “det låter som om typ 1
diabetesen verkligen är svår att hantera just nu”)
Förstående (till exempel “det låter inte som att du
har möjlighet att lägga fullt fokus på din typ 1
diabetes just nu”)
Inkluderande (till exempel ”vilka ändringar tänker
du att vi behöver göra just nu?”)
Kulturellt kompetent (till exempel: att utforska
patientens kulturella, religiösa och andliga tankar
kring typ 1 diabetes)
Förtroendeingivande (till exempel: ”Jag kommer
definitivt diskutera din situation med xx och
meddela dig vad hen säger”)
Personcentrerad (till exempel ”vilka tankar har du
själv haft om dina senaste blodsockerkurvor?”)
Respektfull (till exempel; ”Jag uppskattar att du
kom hit idag”)
Samarbetsvillig (till exempel, “låt mig gå igenom de
olika alternativen och sedan ser vi vad du tycker
passar dig bäst“)
Samstämmighet mellan ord och kroppsspråk (till
exempel: titta på personen när du hälsar
välkommen och ställer frågor)
Tydlig (till exempel “ja, ditt HbA1c är högre än målet
den här gången”)
Uppmuntrande (till exempel: ”Jag kan se vilket bra
jobb du gör, fortsätt kämpa på så!”)
Utforskande (till exempel ”vad får dig att säga, ”Jag
känner mig som ett misslyckande?” ”)

Auktoritär (till exempel ”du måste ta dina
mediciner ordentligt framöver”)
Diskriminerande (till exempel, om någon, “Jag tror
inte att hen skulle få ut så mycket av en kurs om
kolhydraträkning”)
Dömande (till exempel: “Jag tycker att du tar fel
beslut”)
Fast i stereotyper (till exempel ”folk från den
bakgrunden gillar inte tanken på insulinpump”)
Hotande (till exempel, “Om du inte förbättrar din
kontroll kommer du att få komplikationer”)
Kritisk (till exempel: ”det är inte meningen att du
ska ta ditt insulin så'')
Krävande (till exempel ”innan du kommer till
besöket vill jag att du ska ta fyra blodsocker om
dagen i 3 dagar så att jag kan kontrollera vad som
går fel”)
Skammande eller beskyllande (till exempel: ”det
är din övervikt som gör att du får alla dessa
problem”)
Stigmatiserande (till exempel ”du lever i
förnekelse”)
Utdömande (till exempel om någon, ”Ingen i den
familjen har någonsin engagerat sig i behandlingen
så det kommer inte hen heller göra”

"Det familjära
tilltalet och förmågan
att få vårt barn att
känna sig hemma
på mottagningen är
helt avgörande."
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Ord & uttryck
Vi har frågat personer som själva lever med typ 1 diabetes eller som har barn
med T1D vilka ord och uttryck de tycker om att vårdpersonalen använder
och vad de inte vill höra.

Bra ord & uttryck:

Mindre bra ord & uttryck:

Vi förstår att det kan vara kämpigt ibland

Dåligt

Typ 1

Du får skärpa till dig och sluta slarva

Hur mår du egentligen ? Det är okej att inte vara
duktig och stå ut

Diabetiker
Måste

Blodsockret är inte det enda måttet på
välmående utan mycket annat spelar också in

Frisk diabetiker

Hur mår du?

Sockersjuka

Hur känns det?

Det här är inte bra

Det ska vi försöka lösa.

Oj, här kan det ske förbättring

Hur upplever du din situation?

Att jämföra mig med andra som har det "värre"

Hur fungerar det i vardagen?

Du måste skärpa dig

Vad kan vi göra för dig här i dag eller framåt?

Detta har du inte gjort bra

Har du fler frågor?

En förmanande attityd fungerar inte bra

Bra jobbat!

Alla ord/uttryck kopplade till viktmedvetenhet
borde vara förbjudet framför barn/unga.

Vi ser att du försöker
Beröm för att man orkar och gör så gott man
kan
Alla peppande/positiva ord är bra!

"En så enkel
kommentar som
'Jag ser hur mycket
du kämpar'
betyder massor."
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Patienterna önskar
Utifrån en enkät med personer som själva lever med T1D eller som har
barn med typ 1 diabetes har vi samlat de teman som var viktigast för de
som svarade. Det här upplevde de som deltog i enkäten var det
viktigaste för dem i kontakten med deras diabetesteam:
Att få snabb återkoppling och att man känner att teamet är tillgängligt skapar
trygghet.
Att besöken genomförs i lugn och ro, utan stress, så att man känner sig sedd
och lyssnad på.
Att vårdpersonalen visar engagemang och intresse för den som lever med typ
1 diabetes, även när det gäller andra aspekter av livet, då det mesta kan
påverka måendet.
Att vårdpersonalen är kunnig och påläst kring alla aspekter av sjukdomen, när
det gäller det medicinska, psykologiska och det tekniska kring hjälpmedel.
Att man är rak, ärlig och även vågar prata om saker som är jobbiga. Det är
viktigt att bemöta oro, oavsett om den är befogad eller inte, på allvar och utan
att förminska den.
Att man jobbar tillsammans med patienten som ett team. Man uppskattar
coachning, peppning, förståelse och bekräftelse kring de tankar och
funderingar man har.
Långsiktiga relationer. Att få ha “sin” sköterska och läkare och inte behöva
berätta hela sin bakgrund för nya personer vid varje besök. Är det första
gången ni träffas uppskattas det att du tagit dig tid att titta i patientens journal
för att ha lite koll.
Att bli bemött “på sin nivå”. Att man kan känna in personen och förklara saker
och diskutera behandlingen på det sätt som passar denna bäst. Pratar man
med barn och deras föräldrar är det viktigt att inkludera barnet när det passar
och att inte prata över dess huvud.
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Röster från patienter
och föräldrar
Vad är det viktigaste för dig i
kommunikationen med ditt
diabetesteam?

"Att
bli
sedd."

"Att personalen är intresserad av mig och min diabetes."
"Att vi kan ha ett gemensamt utbyte i samtal där vi tillsammans
försöker fixa uppkomna utmaningar."
"Att de svarar på alla frågor och diskuterar förbättringar utan att
vara dömande."
"Att bli tagen på allvar, få svar på mina frågor och diskutera
förbättringar utan att vara dömande. Att själva värdena inte är
det viktigaste alltid."

"Att bli lyssnad
på och att få
vara delaktig."

"Att de tar hänsyn till helheten. Att de respekterar och utgår ifrån
mina arbetsförhållanden, livssituation osv och inte bara arbetar
efter hur det SKA och BORDE vara."
"Förståelse, tillgänglighet, uppbackning när det är svårt."

"Att de är insatta i
mig som person och
människa. Även fast
vi är många med
samma diabetes är
vi unika och har olika
förutsättningar."

"Att jag känner förtroende och att de lyssnar på mig och tar till
sig det jag säger."
"Tydlighet och förståelse."
"Enkelt språk, inga läkartermer som är svåra att förstå."
"Att förstå alla svängningar."
"Att jag slipper upprepa allt som hänt tidigare."
"Förståelse, samarbete och ärlighet."
"Att de lyssnar, kommer med råd och inte ger 'uppläxningar'."
"Ärlighet, våga uppmuntra patienten till att tala om jobbiga saker
som t.ex depression."
"Att de inte pratar över huvudet på mitt barn."

"Att få
hjälp när
jag behöver
det."
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