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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

Typ I- diabetes mellitus är en kronisk metabolisk sjukdom som innebär att 

insulinproduktionen avtar och blir otillräcklig för kroppens behov. I Sverige lever cirka 50 

000 människor med sjukdomen och insjuknandet debuterar vanligtvis i barn- och 

ungdomsåren. Ungdomar med kroniska sjukdomstillstånd får oftast en bristande autonomi 

och faktorer som familj och kompetens för egenvårdsansvar påverkar. Sjukdomsförnekelse 

kan uppstå och risken för ett aktivt misskötande av sin diabetesbehandling kan uppstå. 

Obehandlad och misskött diabetes medför stora kostnader för samhället till följd av 

undersökningar, behandlingar och sena komplikationer som leder till ökade vårdresurser. 

 

Syfte  

Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan främja egenvård och autonomi hos ungdomar, 

med typ I- diabetes. 

 

Metod  

Allmän litteraturöversikt. 

 

Resultat 

Misskött egenvård har visat sig bero på låg hälsouppfattning, låg glukosövervakning och 

bristande sjukdomskunskap. Att självständigt hantera sjukdomen i för tidig ålder, när 

psykologisk mognad saknas, ledde till en misskött sjukdomshantering. Föräldrarna har en 

betydande roll genom närvaro och stöttning i ansvarsövergången. Dock skall stödet 

balanseras för att ungdomen skall kunna ta plats och utveckla en oberoende vuxenidentitet 

och bli autonom. Sjuksköterskan bör vara en vägledande och motiverande gestalt och 

skapa en terapeutisk relation till ungdomen och dess närstående. Information och 

utbildning ska erbjudas utifrån ungdomens behov, mognad och individuella målsättning.  

 

Slutsats 

Sjuksköterskan ska motivera egenvård och autonomi och erbjuda praktisk 

sjukdomshantering till ungdomar med typ-1 diabetes. Ungdomarnas behov att nå autonomi 

och egenvård är genom ökad sjukdomskunskap och sjukdomshantering. Sjuksköterskan 

bör erbjuda ett nära förhållande till ungdomarna och deras familj där förtroende och tillit 

finns. 

 

Nyckelord:  

Autonomi, egenvård, sjuksköterska, typ I- diabetes mellitus, ungdomar. 
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INLEDNING 
Cirka 350 000 invånare i Sverige har diabetes (Svenska Diabetesförbundet, 2016). Typ I- 

diabetes är en kronisk sjukdom som ofta debuterar i barn- och ungdomsåren, medelåldern 

för insjuknandet är cirka 12 år (Norlén, Lindström & Gagnermo, 2014). Att som ungdom 

leva med sjukdomen, medför stora påfrestningar. Påfrestningarna uppkommer på grund 

av den sociala, fysiska, kognitiva och emotionella utvecklingen, som i kombination med 

identitetsutvecklingen, sker i denna livsperiod (Celik, Kelleci & Satman, 2015). I detta 

arbete ska den allmänna sjuksköterskans roll belysas och hur professionen kan öka 

ungdomars egenvård och autonomi inom svensk hälso- och sjukvård.  

 

BAKGRUND 

Typ I- diabetes 

Diabetes är en folksjukdom i Sverige. Med folksjukdom menas en sjukdom eller ett 

hälsoproblem som förekommer bland minst en procent av befolkningen, cirka 90 000 

personer, som innebär allvarliga konsekvenser för samhället och individerna (Pellmer, 

Wramner & Wramner, 2012). Av Sveriges befolkning har cirka 350 000 personer diabetes 

varav 50 000 har typ I- diabetes (Svenska Diabetesförbundet, 2016). 

 

Diabetes mellitus är en kronisk, metabolisk sjukdom som innebär rubbningar i kolhydrat, 

fett och proteinomsättningen som leder till en hög plasmaglukoskoncentration i blodet. 

Typ I- diabetes [T1DM] orsakas av en autoimmun process, där nybildade antikroppar 

angriper de insulinproducerande betacellerna i pankreas. Betacellerna förstörs gradvis, 

vilket resulterar i att insulinproduktionen avtar och blir otillräcklig för kroppens behov. Till 

följd av detta utvecklas kronisk hyperglykemi, där personen behöver tillföras insulin för att 

överleva (Undlien & Følling, 2004).  

 

Insjuknandet av T1DM uppträder i alla åldrar, men sker vanligtvis i barn- ungdomsåren. 

Medelåldern för insjuknandet är ungefär 12 år (Norlén et al., 2014). Om en av föräldrarna 

har sjukdomen, löper barnet fem procents risk till att drabbas, det visar på en ärftlig 

benägenhet (Ericson & Ericson, 2012). T1DM anses vara den allvarligaste typen av 

diabetes, relaterat till dess akuta- samt sena komplikationer som leder till förkortad 

livslängd. Dock har undersöknings- och behandlingsmetoderna inom diabetesvården 

förbättrats på senare år, och personer med en välskött T1DM har möjlighet att leva ett 

långt och bra liv (Almås, Stubberud & Grønseth, 2011). 

 

Symtom 

Vid sjukdomsdebut hos unga patienter med T1DM, utvecklas symtomen på två till sex 

veckor. Symtomen visar sig som viktminskning, stark törst, stora urinmängder, torra 

slemhinnor, torr hud, och trötthet (Ericson & Ericson, 2012). Diabetes mellitus betyder söt 

urin (Norlén et al., 2014) och viktminskningen, som är ett av symtomen, beror just på ökad 

sockerutsöndring med urinen. Sjukdomen utvecklas gradvis, därför träder symtomen som 

regel fram när 80 procent av insulinproduktionen slutat fungera. Om viktminskningen blir 

stor, kan personen uppleva nedsatt allmäntillstånd med trötthet och nedsatt muskelstyrka 

(Almås et al., 2011). 

 

Akuta komplikationer 

Hyperglykemi 

När glukoshalten i blodet är för hög i relation till insulinhalten i kroppen, uppstår 

hyperglykemi, det vill säga insulinbrist. Stora mängder glukos som egentligen skall tas upp 

av cellerna i vävnaderna, cirkulerar därför i blodbanan. Symtom på hyperglykemi kan visa 
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sig bland annat genom törst och trötthet, ökad urinmängd, synbesvär, acetondoftande 

andedräkt och illamående. Som behandling behöver patienten insulin och eventuell 

tillförsel av vätska, det återställer vätskevolymen och sänker på så sätt glukoshalten i 

blodet (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Hypoglykemi 

När glukoshalten i blodet är för låg i relation till insulinhalten i kroppen, uppstår 

hypoglykemi. Anledningar till uppkomsten av hypoglykemi kan vara många. Exempelvis 

en för hög dos av insulin, energikrävande aktiviteter, ett stort intag av alkohol eller bara 

ändrat område för sina insulininjektioner. Symtom på hypoglykemi utvecklas snabbt och 

kan ta sig till uttryck genom hunger, svettningar, blekhet, hjärtklappning, oro, fumlighet, 

irritation och aggressivitet. Medvetslöshet eller koma kan hypoglykemi leda till, utan att 

tidigare nämnda symtom visat sig. Som behandling, behöver patienten tillförsel av 

kolhydrater, för att halten av glukos i blodet ska normaliseras (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Sena komplikationer 

Misskött reglage av blodsockret under flera år, medför ökad risk för att utveckla 

mikroangiopati och makroangiopati. Vid mikroangiopati skadas små blodkärl som kan 

påverka synen, njurarna och känseln. Makroangiopati drabbar istället de stora blodkärlen 

och risken för ateroskleros, hjärtinfarkt och stroke ökar (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Mikroangiopati 

Synkomplikationer kallade retinopati, är en fruktad diabeteskomplikation som innebär 

synförändringar och i värsta fall blindhet, till följd av blodkärlsförändringar på näthinnan 

(Almås et al., 2011). 

 

Nefropati, det vill säga njurskador, innebär att blodkärlen i njurarna tagit skada. Då 

tenderar även högt blodtryck och ödem att utvecklas. För att finna tecken på njurpåverkan, 

kan regelbundna kontroller av urinen göras (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Neuropati, som betyder nervskada, innebär känselpåverkan relaterat till skador i nervfibrer 

som uppstår efter skador på de minsta blodkärlen. Neuropatin börjar oftast vid sensoriska 

nerver som gör det möjligt för oss att känna smärta, temperatur, beröring samt att de leder 

våra autonoma reflexer. Vid skada längst dessa nerver försvinner känseln och autonoma 

reflexer i det berörda området (Almås et al., 2011). 

 

Makroangiopati 

Makroangiopati drabbar kroppens stora artärer och hjärtats kranskärl. Dessa 

komplikationer kan leda till hypertoni, som innebär högt blodtryck och ateroskleros, en 

kraftig förträngning av blodkärlen. Resultatet av dessa komplikationer kan leda till 

hjärtinfarkt, stroke och nedsatt blodcirkulation som ökar risken för infektioner, gangrän 

och amputation (White, 2015). Dödsorsaken hos personer med diabetes beror till 75 

procent på hjärtinfarkt, och en person med diabetessjukdom, löper fem gånger större risk 

att få en stroke än en person utan sjukdomen (Ericson & Ericson, 2012). 

 

Behandling 

Daglig och regelbunden insulintillförsel är livsviktigt, då personer med T1DM har 

insulinbrist, vilket insulinbehandlingen kompenserar, då denna härmar kroppens eget 

insulin (Almås et al., 2011). Syftet med insulinbehandlingen är att hålla blodsockernivån så 

nära referensvärdet som möjligt. Insulin kan ges genom daglig, regelbunden subkutan 
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injektion eller som en kontinuerlig subkutan infusion via en infusionspump. Individen bör 

bedömas individuellt för att se vilken typ av behandling som är bäst lämpad för denne 

(Hamilton, Knudsen, Vaina, Smith & Paul, 2017). 

                                           

Innan personen får injicera sig själv, måste hen fått information om varför behandlingen 

krävs, om hypo- och hyperglykemi samt dess symtom och åtgärder. Detta för att öka 

motivationen och ge en positiv attityd inför behandlingen och dess syfte. Undervisning om 

hur man ger sig själv injektionen, insulinets verkan, iordningställande av injektionen samt 

injektionsställe ska även ges. Behandlingen omfattar även fysisk aktivitet, hälsosam kost, i 

kombination med plasmaglukossänkande läkemedel, insulin (Almås et al., 2011).  

 

För att uppnå behandlingens mål, krävs diabetesutbildning för alla berörda av kommande 

insulinadministration. Utbildningen innefattar kolhydraträkning, blodglukosövervakning, 

och vad en hälsosam livsstil innebär. I och med att diabetes är ett tillstånd som förändrar 

livet för alla inom familjen, krävs psykologiskt och socialt stöd (Hamilton et al., 2017).  

 

Blodsockerkontroll 

För att hålla en optimal blodsockernivå hos en person med T1DM, bör blodets sockervärde 

i fasta, ligga nära referensvärdet som är mellan fyra och sex mmol/l (Almås et al., 2011). 

Genom ett blodprov går det även att få fram ett mätvärde kallat HbA1c. Värdet indikerar 

en genomsnittlig mängd hemoglobin i blodet som fått socker bundet till sig under de 

gångna två till tolv veckorna. Vid en obalanserad diabetes är mängden glukos hög i blodet 

och HbA1c- värdet ökar (Dahlquist, Ludvigsson & Sjöblad, 2008). En av åtgärderna för att 

undvika sena komplikationer av T1DM, är att ha en god kontroll av HbA1c, och hålla 

värdet på en jämn nivå. I nationella riktlinjer är målet för HbA1c-värdet, 52 mmol/mol 

eller lägre (Ericson & Ericson, 2012). Dock bör målvärdet för HbA1c utformas efter en 

individuell bedömning (Almås et al., 2011).  

 

Enligt Sveriges Nationella Diabetes Register [NDR] har ungdomar de absolut högsta 

HbA1c-värdena av alla registrerade åldrar (Nationella diabetes register [NDR], 2013), 

ytterligare data har visat att endast 21 procent av ungdomar i åldrarna 13 till 20 år, 

uppfyllde HbA1c- målet (Lyons, Libman & Sperling, 2013). Forskning (Datye, Moore, 

Russell & Jaser, 2015) visar att kontinuerlig glukosövervakning sällan används av 

ungdomar som har T1DM, vilket tyder på att disciplinen kring behandlingen är ett 

problem, då glukosövervakningen ger förbättrad glykemisk kontroll och minskar 

hypoglykemi.  

 

Ungdomar och typ I- diabetes 

I detta arbete kommer vi benämna en ung person mellan 10-19 år som ungdomen. 

Ungdomsåren är traditionellt en början på eget ansvar och självständighet i 

diabeteshanteringen. Det långsiktiga målet i diabetesvården hos ungdomar, är att förhindra 

och förebygga sena komplikationer av diabetessjukdomen. Samtidigt pågår en 

ansvarsprocess för ungdomen som innebär en övergång från en strukturerad, beroende tid 

med föräldraansvar, till en vuxen oberoende tid med eget ansvar och självhantering (Lyons 

et al., 2013). 

Att leva med T1DM innebär komplexitet när det gäller metabolisk kontroll och ständig oro 

för hyperglykemi. Psykologiska konsekvenser som stress uppstår på grund av ett stort 

ansvarstagande som familjen och vården ställer på de unga (Serrabulho, Gaspar de Matos, 

Nabais & Raposo, 2014). Stress är en negativ faktor hos unga med T1DM, eftersom 
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resultatet blir en hormonell förändring i kroppen som höjer blodsockernivån (Andrade 

Dias, Alves Rodrigues, Nogueira Sales, Meira Oliveira & Gonçalves Nery, 2016). 

 

Hanna och Decker (2010) belyser att förväntan om att ungdomar med T1DM tar ansvar för 

sin egenvård, påverkas av hur sjukdomen tas om hand, hur behandlingen förvaltas, den 

unges beredskap och förväntningar på ett ansvarstagande och till sist hur samspelet med 

andra fungerar. Vidare beskrivs att förväntat ansvar för egenvård bland ungdomar med 

T1DM, sker som en process, som i sammanhanget handlar om en utveckling hos 

ungdomen. Utvecklingen kommer gradvis, sker varje dag, är individuell för varje person 

och unik för den här typen av uppgift, som är att behandla sin egen diabetes. Målet för 

utvecklingen är att äga processen som handlar om ens egen diabetesbehandling och 

autonomi, och vara den som fattar sina egna beslut (Hanna & Decker, 2010). 

 

Enligt Sjöblad (2009) sker identitetsbildningen under ungdomsåren (13- 18 år), en 

utvecklingsfas där jämförelse med andra människor är av betydelse. Vid denna jämförelse 

kan ett funktionshinder, eller en sjukdom bli ett hot mot sin egen identitet (Sjöblad, 2009). 

Under utvecklingsfasen är vänner och grupptillhörighet viktiga för att tillgodose de egna 

behoven. Att vara sjuk under ungdomsåren, och behöva ha regelbunden kontakt med 

sjukvården, resulterar i mycket förlorad tid med vänner, vilket leder till att känslan av 

oberoende, självständighet och kontroll begränsas (Friberg & Öhlén, 2014). 

 

För vissa ungdomar kan ungdomsåren innebära en krisperiod innehållande 

sjukdomsförnekelse, med risk för ett aktivt misskötande av sin diabetesbehandling 

(Sjöblad, 2009). Faktorer som kan påverka ungas hantering och egenvård av sin T1DM, är 

negativa känslor inför sin sjukdom, svårigheter att anpassa sig till livsstilsförändringar, 

bristande socialt stöd och copingstrategier. I och med att dessa faktorer synliggörs, visar 

det på att T1DM har en bidragande biopsykosocial påverkan på ungas liv (Celik et al., 

2015). Att vara lyhörd och fånga upp dessa ungdomar är angeläget för hälso- och 

sjukvården, då det är riskfyllt att patienter går i sådana krisfaser en längre tid. Ungdomarna 

behöver få information, lära sig om sjukdomen och diskutera den med andra (Sjöblad, 

2009). 

 

Ungdomsåren är en viktig tid som berör psykologisk, fysisk, emotionell och social 

utveckling. Psykosociala förändringar tar plats som identitetsutveckling och strävan efter 

autonomi. Rädsla för akuta och sena komplikationer blir ytterligare en stressfaktor som 

ungdomar med T1DM upplever. Puberteten och dess hormonella förändringar kräver 

övervakning av eventuell insulinjustering. Därför medför diabetessjukdomen krav på 

uppmärksamhet under ungdomsåren. Psykologiska aspekter, som känslan av odödlighet 

hos ungdomarna, kan leda till riskbeteenden med otillräcklig metabolisk kontroll (Lyons et 

al., 2013). 

 

Autonomi 

Enligt Svensk sjuksköterskeförening (Svensk sjuksköterskeförening [SSF], 2016a), är 

autonomi ett etiskt begrepp, vars betydelse berör självbestämmande och frihet. Att kunna 

fatta beslut som inkluderar ens individuella önskningar i handling, kräver dock att 

personen i fråga kan formulera sina önskningar. Personen ska inneha en viss grad av 

beslutskompetens och beslutet som ska tas ska kunna omsättas till handling. Autonomi är 

ett begrepp som ingår inom värdegrunden för omvårdnad. Det har fått en stor betydelse 

inom vården, eftersom begreppet beskriver patientens rätt och möjlighet till att fatta egna 

beslut om dennes livssituation. Syftet är att trygga patientens frihet för sina val samt att 
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inkludera patienten i dennes vård genom rätten till information och informerat samtycke 

under vård och behandling. Begränsningar av självbestämmande kan orsakas av 

exempelvis fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar, medvetslöshet samt demens. I 

dessa fall har vården ett stort ansvar att främja patienters förmåga till självbestämmande. 

Barn är delvis oförmögna att använda sin rätt till självbestämmande, då skall vården 

respektera vårdnadshavarens uppfattning. 

 

Egenvård 

Egenvårdsbegreppet har formats av sociala, ekonomiska och politiska faktorer och är 

inbäddat i olika teoretiska perspektiv och paradigm. Det finns många definitioner av 

egenvård och konsensus är inte nådd (Wilkinson & Whitehead, 2009). Begreppet egenvård 

beskrivs i en studie som förmågan att ta hand om sig själv, men även förmågan att kunna 

utföra nödvändiga handlingar, för att uppnå, behålla eller främja optimal hälsa (Richard & 

Shea, 2011). Faktorer som kan ha en påverkande effekt på ungdomars egenvård och dess 

handlingskraft är exempelvis familjestrukturen, etniskt ursprung, socioekonomisk status, 

psykosociala och kognitiva faktorer. Egenvården bör därför stödjas av vårdgivare genom 

patient- och familjeutbildning men även psykosocial rådgivning (Pelicand, Fournier, Le 

Rhun & Aujoulat, 2015).  

 

Orems egenvårdsteori 

Self-Care Deficit Theory of Nursing [S-CDTN], är det officiella namnet på Orems 

generella teori om omvårdnad. Teorin består av sex grundläggande begrepp, samt ett 

angränsande begrepp. Egenvård ingår som ett av de sex kärnbegreppen i teorin. Orems 

definition av begreppet egenvård lyder: “aktiviteter som individer initierar och utför i syfte 

att upprätthålla liv, hälsa och välbefinnande” (Orem, 1991, s. 117, refererat i Selanders, 

Schmieding & Hartweg, 1995). Denna definition av egenvård har använts sedan 1950-

talet, då Orem presenterade sina första beskrivningar om egenvård (Orem 1956, 1959, 

refererat i Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). Vidare beskriver Orem egenvård som 

en medveten handling utfört från ett inlärt, målinriktat beteende med ett visst syfte. Då 

kallar hon det för egenvårdsåtgärd. Exempel på en sådan egenvårdsåtgärd är att en person 

borstar sina tänder. I den handlingen är det inlärda beteendet att personen fått lära sig 

borsta sina tänder, det målinriktade beteendet är att personen borstar sina tänder, och syftet 

är att inte få hål i tänderna. För att utföra en egenvårdsåtgärd, behöver personen få kunskap 

om åtgärden och förstå betydelsen denna åtgärd har för liv, hälsa eller välbefinnande. När 

personen samlat information och kunskap, behöver hon nå ett beslutsfattande om att 

antingen förändra ovanan att borsta sina tänder för att nå en hälsosammare munstatus eller 

att inte förändra denna ovana. Hon menar att begreppet egenvård är knutet till patienten 

och grundläggande faktorer som styr är: ålder, kön, utvecklingsstatus, sociokulturell miljö, 

hälsostatus, familjefaktorer, tillgängliga hälso- och sjukvårdsresurser, livsstil, miljöfaktorer 

och övriga resurser och kapacitet (Orem 1991, refererat i Selanders, Schmieding & 

Hartweg, 1995). 

 

Autonomi och egenvård hos ungdomar  

Autonomi innebär förmågan att utvärdera alternativ, fatta egna beslut samt definiera ett 

hälsomål. I denna process ska man känna sig trygg i de beslut som tas, kunna utveckla 

strategier för att kunna uppnå det definierade hälsomålet. Autonomi hos unga inom hälso- 

och sjukvården, är komplext, då faktorer som familjen och kompetens för självhantering 

påverkar autonomin. För att främja autonomin i övergångsprocessen från barn till ungdom, 

underlättar uppsatta mål inom familjen den ungas självständighet och dennes övergång till 

vuxenomsorgen. Detta förutsätter att familjen litar på barnet, att denne är kapabel att kunna 
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ta hand om sig själv, samt att barnet har sjukdomskunskap. Autonomin bör bedömas av 

föräldrarna och ungdomen separat, och sedan bedöma detta tillsammans för att bilda en 

grund för utvecklingen av egenvården hos ungdomen för att bidra med välbefinnande och 

ökad egenvård hos ungdomen (Beacham & Deatrick, 2013). 

 

Egenvård kan även definieras som en process för att upprätthålla hälsa genom 

hälsopromotions åtgärder och hantering av sjukdom. Egenvård berör bland annat områden 

som upprätthållande av egenvård, egenvårds övervakning (observation och reflektion för 

att identifiera förändringar och symtom), egenvårds hantering (att vidta lämpliga åtgärder 

vid uppträdande symtom, som kräver kunskap samt mognad för att agera) oavsett om det 

sker i ensamhet eller framför vänner och allmänhet (Riegel, Jaarsma & Stromberg´s, 2012, 

refererat i Beacham & Deatrick, 2013), vilket bör identifieras när ungdomar undervisas 

(Beacham & Deatrick, 2013). 

 

Vidare belyser Beacham och Deatrick (2013) att ungdomar med kroniska tillstånd, ofta får 

en minskad egenvård och därmed minskat välbefinnande, där föräldrakontroll var en 

riskfaktor för dålig kontroll av metabolism och egenvårdsbeteenden. Dock kan även 

försämringen ha orsakats av minskad föräldrakontroll, övervakning och engagemang i 

diabetesbehandlingen. Beacham och Deatrick (2013) diskuterar även att det inte alltid är 

uppenbart att ungdomar inte har tillräckligt med färdigheter inom autonomi, när 

föräldrarna minskat övervakningen. Dessa exempel betonar dilemman som familjer står 

inför under ansvarsövergången. Svårigheter kring egenvården hos ungdomar diskuteras 

även av Anderson, Svoren och Laffel (2007), som menar att ungdomarna står inför 

barriärer som eventuellt kan störa egenvårdsbeteendet och den glykemiska kontrollen. 

Barriärerna innebär bland annat komplexiteten och krav och konflikter som T1DM medför. 

Krav som ställs på ungdomar och deras familjer, leder ofta till konflikter dem emellan, då 

de ställda kraven har en större omfattning än deras egen kapacitet. Andra barriärer berör 

familjens struktur, funktion och utmaningar gällande ett lämpligt engagemang och stöd i 

sjukdomshanteringen.  

 

För att autonomi ska kunna utvecklas, krävs förberedelse hos barnet och föräldrarna. 

Barnet måste utöva hälsofrågor mer självständigt, beroende av kognitiv förmåga, mognad, 

kompetens, självförtroende och uppfattning av ens relation till föräldrarna. Föräldrarnas 

roll inom utvecklingen av autonomi är även att ge stöd genom beröm och uppmuntran 

istället för att styra barnet eller ungdomarna. Liksom att utveckla egenvård, innebär inte att 

hjälp, råd och stöd försvinner, eftersom en framgångsrik egenvård behöver stödjas 

(Beacham & Deatrick, 2013).  

 

Faktorer som ungdomarnas upprätthållande av egenvård, egenvårdsövervakning- och 

hantering, utvecklingsförmåga och familjerelationer, ska uppmärksammas av 

sjuksköterskan. Dessa faktorer gör det möjligt för sjuksköterskan att utvärdera vårdstatus 

hos ungdomarna samt att hjälpa till att skapa en plan för att hjälpa ungdomarna och deras 

familj i ansvarsövergången (Beacham & Deatrick, 2013). Förväntningar som läggs på 

vårdgivaren är att utvärdera samt stödja diabetesrelaterade uppgiftshantering, övervaka 

kort- och långsiktiga processer i patientens hantering av sjukdomen och dennes 

metaboliska kontroll. Vårdgivaren ska hjälpa den unga patienten att klara av olika 

situationer och sociala problem, samt främja vårdkontakten dem emellan (Pelicand et al., 

2015).  
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Föräldrars närvaro 

Föräldraansvar är förknippat med god metabolisk kontroll och delat ansvar mellan 

föräldrar och ungdomarna i diabeteshanteringen är förknippat med bättre psykisk hälsa och 

egenvård hos ungdomar. Dock visar även studier att föräldrar oftast ger ansvaret över 

diabeteshanteringen i för tidig ålder. Dålig följsamhet under ungdomsåren kan orsakats av 

att ungdomarna har tagit på sig en egenvård som inte är anpassad till deras psykiska 

mognad. Att föräldrar lämnar över ansvaret för tidigt kan bero på att de vill öka 

ungdomarnas autonomi, påverkan från andra i sin omgivning eller för att undvika 

konflikter (Jaser, 2010). Enligt Jaser (2010), rekommenderar Amerikanska 

Diabetesföreningen en ansvarsövergång som gradvis får ungdomarna mer oberoende under 

gymnasietiden, och de betonar även att föräldrarnas handledning kvarstår som en viktig 

faktor under övergångsprocessen gällande ansvaret. Vårdgivare kan bedöma uppdelningen 

av ansvaret vid varje vårdbesök, och därmed erbjuda vägledning om överförandet av 

ansvaret för diabeteshanteringen. 

 

Hamilton et al. (2015) visade ett positivt resultat av ungdomar och föräldrar som 

utbildades i en workshop om diabeteshantering. Workshopen berörde blodsockerkontroll, 

effekt av högt HbA1c, tecken på hypo- och hyperglykemi, självhanteringsteknik och att 

prata med andra om sin diabetes. Detta visade på främjande resultat. Ungdomarna 

uppskattade att dela med sig idéer och träffa andra människor med T1DM, och föräldrarna 

uppskattade att lyssna på sina barn och deras kunskap (Cai, Holt & Casdagli, 2017, 

refererat i Hamilton et al., 2017). 

 

Trots att föräldrastödet är viktigt under ungdomsåren, måste detta balanseras för att 

ungdomarna ska kunna skapa en oberoende och vuxen identitet. Ungdomars familjer 

beskriver även svårigheten kring föräldrastödet med ungdomarnas autonomi, speciellt om 

ungdomarna bor hemma och inte sköter sin diabetes (Monaghan, Helgeson & Wiebe, 

2015). 

 

Familjebeteenden och familjens funktion är kopplade till bästa självhanteringsbeteende, då 

familjekonflikter och föräldrar- och ungdoms konflikter gällande diabetes rapporterades 

vara betydande gällande dålig följsamhet och glykemisk kontroll. Familjemiljöer som är 

strukturerade och regelstyrda, det vill säga att föräldrarna sätter konsekventa och 

realistiska gränser för ungdomens beteende, samtidigt som ungdomarnas behov och 

känslor möts med värme och sensibilitet, har visat på bättre glykemisk kontroll. Anderson 

et al. (2007) tar upp att initiativen för att förbättra ungdomars självhantering av T1DM är 

familjebaserade insatser, vilket inte förvånar Anderson et al. (2007) då familjen visats ha 

ett stort inflytande på följsamheten. 

 

Sammanfattningsvis visar Lyons et al. (2013) att motiverande stöd från föräldrar och 

diabetesvården påverkar utvecklingen av självständighet inom diabeteshanteringen hos 

ungdomarna. Det sociala stödet och föräldrastödet fortsätter alltså att vara en viktig 

påverkande faktor av ungdomarnas psykologiska välbefinnande. 

 

Sjuksköterskans roll och ansvar 

Ungdomar med T1DM är en utmaning för hälso- och sjukvårdspersonal eftersom de har 

hög risk för nedsatt glykemisk kontroll, på grund av fysiska förändringar, familjerelationer 

och sociala interaktioner (Hamilton et al., 2017). T1DM medför ett ökat behov av stöd hos 

ungdomar, för att kunna optimera hanteringen av blodsocker och insulinbehandling. För att 

förebygga sena komplikationer är det viktigt att ungdomar med T1DM får en lämplig vård 
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efter diagnostiseringen samt att en god metabolisk kontroll upprätthålls (Edwards, Noyes, 

Lowes, Haf Spencer & Gregory, 2014).  

 

Som en förutsättning för att sjuksköterskans omvårdnadsarbete ska kunna utvecklas inom 

säkerhet och kvalitet, har Svensk sjuksköterskeförening tagit fram sex stycken 

kärnkompetenser. Dessa är: patientcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i 

team, evidensbaserad vård samt förbättra och kvalitetsutveckla vården (SSF, 2015). Med 

hjälp av dessa riktlinjer och genom utvärdering av omvårdnadsarbetet, kan sjuksköterskor 

påvisa att omvårdnaden bidrar till en bättre hälsa hos patienterna (Dahlborg- Lyckhage, 

2014). Adams (2012) diskuterar sjuksköterskans strategier för att uppnå hälsa hos 

ungdomar med T1DM. Vidare menar Adams (2012) att sjuksköterskan bör skapa en 

terapeutisk relation med sina patienter genom att erbjuda hälsoundervisning och socialt 

stöd. Sjuksköterskan bör även vara lyhörd för att upptäcka eventuella påfrestningar av 

patientens relationer, inom familjen, med vänner och i sociala nätverk. 

 

Enligt Andrade Dias et al. (2016) upplevde ungdomar svårigheter att hantera 

insulininjektioner och dess rutiner. Sjuksköterskans roll blev därmed att utbilda i 

injektionsteknik och fokusera på vårdbehovet. Sjuksköterskan ska motivera egenvård, 

eftersom ungdomen då skaffar sig egna erfarenheter och därmed förståelse för att kunna 

uppnå en god metabol kontroll och tillslut känna sig oberoende och säker, att utföra 

egenvård. För att uppnå egenvård är hälsoundervisning ett bra alternativ (Andrade Dias et 

al., 2016). Enligt Datye et al. (2015) anser även den Amerikanska diabetesföreningen (The 

American Diabetes Association) att läkare och sjuksköterskor bör besöka ungdomar med 

nedsatt glykemisk kontroll minst två gånger per år, för att effektivt förbättra deras 

hantering av T1DM.  

 

Största delen av dygnets timmar tillbringar ungdomarna i skolan. I Edwards et al. (2014) 

studie med skolungdomar som deltagare, hade de olika uppfattningar av skolsköterskors 

kunskap om T1DM. Vissa ansåg att skolsjuksköterskorna var utbildade om sjukdomen, 

medan andra ansåg att kunskaperna kunde förbättras. Utifrån skolsjuksköterskans 

perspektiv i studien, ansåg en tredjedel att deras kunskapsnivå om T1DM var låg, och 

kände sig måttligt säkra på att ge omvårdnad och behandling. Endast 20 procent av 

skolsköterskorna kände sig beredda att hjälpa ett barn om denne utsattes för hypoglykemi. 

Allmänt i skolan, uppmärksammade skolsjuksköterskan en okunskap och förvirring mellan 

T1DM och typ II- diabetes.  

 

Hälsofrämjande omvårdnad 

Socialstyrelsen har tagit fram Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. 

Metoderna berör levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor 

och fysisk inaktivitet (Socialstyrelsen, 2011). Svensk sjuksköterskeförening har valt att 

stödja riktlinjerna och arbetar aktivt för att riktlinjerna tillämpas inom hälso- och 

sjukvården (SSF, 2016b). Till största delen utgörs hälsofrämjande åtgärder i form av 

rådgivning eller samtal (Edberg & Wijk, 2014).  

 

Enligt Edberg och Wijk (2014) är en av sjuksköterskans uppgifter att ta till vara på det 

friska hos människor, förebygga hälsorisker samt hjälpa till att hitta en motivation till 

ändrade levnadsvanor om det skulle behövas. Med syfte att främja hälsa, skall 

sjuksköterskan även ta till vara på personens resurser, bedöma förmåga till egenvård och 

därefter undervisa och stödja i sjukdomshanteringen. För att kunna utveckla och följa 
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kvaliteten på hälsofrämjande omvårdnadsarbete är det av stor vikt att sjuksköterskans 

arbete synliggörs i bland annat dokumentation och uppföljningar. 

 

Sjuksköterskan arbetar hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och med behandlande 

åtgärder (Pellmer et al., 2012). Arbetet skall bedrivas på en individ, grupp och 

samhällsnivå beskriver Pellmer et al. (2012) med syftet att främja hälsa, förebygga och 

motverka sjukdom, lidande och död. För att arbeta kostnadseffektivt inom diabetesvården, 

är det av stor vikt att arbeta sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande, då minskar 

samhällskostnaderna i form av minskade undersökningar, behandlingar och 

följdsjukdomar.  

 

Promotion och prevention  

Hälsopromotion är ett begrepp som innebär omvårdnad för att främja hälsa genom att 

förstärka samt stödja friskfaktorer som bidrar till hälsa (Edberg & Wijk, 2014). Nora 

Penders teori (Pender, Murdaugh & Parsons, 2010, refererat i Edberg & Wijk, 2014) för 

hälsopromotion har övertygat om att det är bättre att arbeta med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande åtgärder, istället för att endast behandla sjukdomar. 

Hälsopromotionen bygger på att människan vet sina styrkor, har förmåga till 

självvärdering, möjlighet till beteendeförändring, och en vilja att försöka skapa sin egen 

hälsa samt interagerar och förändrar sin miljö.  

 

Preventionsnivåer delar in folkhälsoarbetet inom primär, sekundär- och tertiärprevention. 

Primärpreventiva insatser syftar till att förhindra eller motverka insjuknande, det vill säga 

insatser som sätts in innan upptäckt av sjukdom (Pellmer et al., 2012). Här riktar man in 

sig på att finna medel- och högriskpatienter samt erbjuda patienter livsstilsinriktade 

motiverande hälsosamtal (Edberg & Wijk, 2014). Sekundärprevention innebär insatser vid 

tidig upptäckt av ohälsa i syfte att avstanna sjukdomsprocessen både utifrån ett kort- och 

långsiktigt perspektiv, samt för att minska sjuklighet och dödlighet (Pellmer et al., 2012). 

Som en sekundärprevention kan gruppaktiviteter, patientutbildning och rådgivning 

erbjudas vid sjuksköterskebesök (Edberg & Wijk, 2014).  

 

Utifrån beskrivningen av begreppen hälsofrämjande (promotion) och 

sjukdomsförebyggande (prevention) kan man se skillnader dem emellan. Ett 

hälsofrämjande arbete har ett salutogent fokus, med utgångspunkten hälsa utifrån ett 

holistiskt perspektiv, medan förebyggande arbete har ett patogent fokus som utgår från 

sjukdom med en medicinsk riskbedömning (Andersson & Ejlertsson, 2009).  

I fortsatt arbete läggs fokus på begreppet promotion, eftersom diabeteskomplikationer 

betraktas som hälsoproblem och inte en sjukdom. Därför berör föreliggande arbete 

hälsofrämjande åtgärder som innebär att stärka eller bibehålla en persons psykiska, fysiska 

och sociala välbefinnande (Pellmer et al., 2012).  

 

Problemformulering 

Att under ungdomsåren (tio till nitton år) leva med diabetes, kan leda till utveckling av 

negativa känslor inför sjukdomen. Känslorna kan påverka hanteringen av sjukdomen och 

resultera i en bristande egenvård (Celik et al., 2015). Till följd av bristande egenvård kan 

akuta, eller sena T1DM komplikationer träda fram och behovet av en kontinuerlig kontakt 

med sjukvården, kan resultera i en begränsad känsla av självständighet och autonomi. 

(Friberg & Öhlén, 2014). Ungdomsåren medför ofta snabba och stora förändringar både 

socialt, mentalt och fysiskt. Dessa förändringar i kombination med kravet som T1DM 

ställer på individen för att behålla hälsa, kan för vissa ungdomar resultera i 
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sjukdomsförnekelse och leda till en misskött diabetes (Sjöblad, 2009). Obehandlad och 

misskött diabetes medför stora kostnader för samhället till följd av undersökningar, 

behandlingar och sena komplikationer som leder till ökade vårdresurser (Pellmer et al., 

2012). Utifrån ovannämnda faktorer, vill denna litteraturöversikt beskriva sjuksköterskans 

möjlighet att främja egenvård och autonomi hos ungdomar med T1DM, för att optimera 

vården av deras sjukdom. 

 

  



 

 

 
11 

SYFTE 

Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan främja egenvård och autonomi hos ungdomar 

med typ-I diabetes. 

 

Frågeställningar 

Vilka faktorer skall sjuksköterskan beakta vid omvårdnad av ungdomar med typ 1- 

diabetes? 

 

Vad påverkar ungdomars med typ 1- diabetes förmåga till egenvård och autonomi? 

 

METOD 

Val av Metod 

Vi har genomfört en allmän litteraturöversikt. Forsberg och Wengström (2016) 

rekommenderar litteraturöversikt som metod om studien avser beskriva en aktuell 

kunskapssituation inom ett avgränsat område. Kopplat till föreliggande arbetes syfte, var 

förhoppningen att kunna få en överblick och inhämta aktuell kunskap om målgruppen 

ungdomar med T1DM. 
 

Urval 

Artiklarna som inkluderades i arbetet berör ungdomar (tio till nitton år) enligt WHO:s 

definition av ungdomar (adolescence), som beskrivs på WHO:s hemsida 

(http://www.who.int/en). Vi har i arbetet valt att benämna ungdomar i en lägre ålder, 10-12 

år som barn då vi anser att dessa åldrar tillhör kategorin barn. Artiklarna berörde ungdomar 

med typ I-diabetes, utifrån både sjuksköterskans och ungdomens perspektiv. Publiceringsår 

för artiklarna var mellan 2007- 201704, skrivna på engelska, var etiskt försvarbara och 

granskade, peer reviewed, för att öka denna litteraturöversikts kvalitet och validitet.  

 

Peer reviewed användes för att avgränsa materialet till endast vetenskapliga artiklar i 

databassökningen (Friberg, 2012). Peer reviewed betyder att arbetet har granskats av en 

person. Personen som granskar arbetet kontrollerar arbetets metoder samt resonemang och 

avgör om arbetet kan publiceras eller ej, baserat på om arbetet är tillräckligt vetenskapligt 

utfört (Polit & Beck, 2017). För att ytterligare begränsa materialet, exkluderades studier 

utförda på personer med typ II- diabetes, vuxna (>19 år) och gravida, då de inte berör 

studiens syfte. Även studier med låg kvalitet (Berg, Dencker & Skärsäter, 1999; Willman, 

Stoltz & Bahtsevani, 2011) exkluderades. 
 

Datainsamling 

Sökningar av vetenskapliga artiklar har utförts i databasen Cinahl (Cumulative index of 

nursing and allied health), en databas specialiserad inom omvårdnadsforskning, samt 

databasen Pub Med, som täcker medicin, omvårdnad och odontologi (Forsberg & 

Wengström, 2016). Enligt Forsberg och Wengström (2016) kan dessa databaser användas 

när sökträffar av vetenskapliga artiklar inom ämnet omvårdnad önskas. Handledning av 

Sophiahemmet Högskolas bibliotekarie genomfördes för att få hjälp med sökord som kunde 

vara relevanta och hur dessa kunde kombineras. Sökorden som använts innefattar MeSH-

termer (Medical Subject Headings) och Cinahl Headings. Sökorden kombinerades för att 

begränsa sökningen samt för att få relevanta sökträffar. Booleska sök-operatorer 

kombinerades med AND och OR för att begränsa sökningen (AND) och för att utvidga 

(OR), eller få ett visst resultat i sökningen (Forsberg, Wengström 2016). Utförda 

databassökningar med kombinerade sökord presenteras i Bilaga A. 
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Dataanalys 

Artiklarna har valts ut i tre steg, som Forsberg och Wengström (2016) beskriver i 

urvalsprocessen. Databassökningar ägde rum och artiklar med relevanta titlar valdes ut, 

därefter lästes abstract. De som motsvarade litteraturöversiktens syfte valdes ut för vidare 

granskning. Sexton stycken vetenskapliga artiklar valdes ut och dess resultat diskuterades, 

analyserades och beskrevs (Bilaga B). Artiklar som exkluderades var de som inte ingick i 

inklusionskraven, med otillräcklig kvalitet eller som inte motsvarade litteraturöversiktens 

syfte. Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag (Bilaga C), modifierad utifrån Berg, 

Dencker & Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011), användes vid 

vidare bedömning av artiklarna. Bedömningsunderlaget användes för att granska 

vetenskaplig klassifikation och kvalitet avseende artiklarna i resultatdelen, vars studier 

utgår från kvalitativ och kvantitativ metodansats. Endast artiklar med medelhög eller hög 

kvalitet utifrån bedömningsunderlaget ingick i litteraturöversikten.  

 

Studier av både kvalitativ och kvantitativ metod inkluderades för att få tillgång till 

statistiska fakta och subjektivitet utifrån studiernas deltagares erfarenheter och upplevelser. 

En kombination av kvalitativa och kvantitativa studier i en litteraturöversikt 

rekommenderas av Forsberg & Wengström (2016), då det slutliga resultatet innefattar 

olika perspektiv. Strukturerade mätningar och observationer används i kvantitativa studier, 

vilket medför att man får en överblick av jämförelser och samband mellan exempelvis 

olika behandlingsmetoder. I kvalitativa studier används intervjuer för att skapa en djupare 

förståelse över deltagarnas erfarenheter (Henricson, 2012).  

 

Bedömda artiklar skrevs sedan ut i pappersform för analys och lästes av oss var för sig, 

understrykningar och anteckningar gjordes enskilt. Vid översättningsarbetet av de 

vetenskapliga artiklarna, från engelska till svenska, var det viktigt att korrektheten 

säkerställdes för att undvika feltolkning av resultatet (Sandman & Kjellström, 2013). 

Under processen använde vi oss av lexikon för att få en så korrekt översättning som 

möjligt. I dataanalysen påträffades liknelser, skillnader samt negativa och positiva resultat 

utifrån detta arbetes syfte. Efter jämförelser av bådas analyserade data, uppnåddes 

konsensus om teman och subteman för presentation av resultatredovisningen. Under 

hela skrivprocessen var målet att subjektivitet skulle undvikas vilket medför att risken för 

feltolkning minskas, och arbetet uppnår en hög tillförlitlighet (Henricson, 2012). Innehållet 

av artiklarna som presenteras i resultatet, bifogas i Bilaga B. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Under skrivprocessen av arbetet var målet att endast välja studier till resultatet som tagit 

forskningsetiska överväganden i anspråk eftersom detta är en viktig del av skrivprocessens 

forskningsetik (Henricson, 2012). Vid analys av de inkluderade artiklarna i 

litteraturöversikten skulle studierna utgå från etiska principer samt ha ett godkännande från 

en etisk kommitté. Etiska principer är exempelvis hur deltagarna har fått information samt 

om deras samtycke har givits (Vetenskapsrådet, 2011). Detta framförs även i 

Helsingforsdeklarationen som syftar till att forskning ska bedrivas med respekt för 

individen och informerat samtycke av deltagarna är ett krav (American Society for Bone 

and Mineral Research, 2017; Vetenskapsrådet, 2011).  

 
I resultatet redovisas alla artiklar, både stödjande och motsägande fynd inkluderades för att 

undvika ett förvrängt resultat. Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed låg till 

grund för litteraturöversikten, då ohederlighet och fusk ej får förekomma, som fabricering, 
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stöld eller plagiat av data. Det är oetiskt att stjäla eller kopiera någon annans data, därför 

anges skriftliga referenser och upphovsman alltid (Forsberg & Wengström, 2016). 
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RESULTAT 

Syftet med denna litteraturöversikt var att belysa hur sjuksköterskan kan främja egenvård 

och autonomi hos ungdomar med typ-I diabetes med tillhörande frågeställningar om vilka 

faktorer sjuksköterskan skall beakta vid omvårdnad av ungdomar med typ 1- diabetes samt 

vad som påverkar ungdomars med typ 1- diabetes förmåga till egenvård och autonomi. 

Efter analys av inkluderade artiklars resultat, identifierades faktorer som indelades i 

huvudteman: ungdomen, vänner och familj och hälso- och sjukvården med tillhörande 

subteman för att förtydliga resultatet. Inkluderade artiklar i resultatet redovisas i Bilaga B. 

 

Ungdomen 

Följsamhet 

Scholes et al. (2013) visar i deras studie, att ungdomar med höga HbA1c värden misskött 

egenvården av T1DM på grund av låg hälsouppfattning och låg frekvens av utförda 

blodglukos prover. De med låga HbA1c värden, accepterade diagnosen och tog ansvar för 

sin behandling. Båda grupperna hade det primära ansvaret för sin diabetesvård, men de 

med höga HbA1c värden, uppgav mer självständighet och hade inte lika mycket 

kontrollerande föräldrar, som de med låga HbA1c-värden. Föräldrar till personerna med 

låga HbA1c värden hade som vana att följa upp blodprovssvar, och vara välinformerade 

om näringsintaget (Scholes et al., 2013). Serrabulho, Matos och Raposo (2012) uppgav att 

medelvärdet för HbA1c hos ungdomar som deltog i deras studie var mycket hög. Även i 

denna studie hade de höga värdena ett samband med sämre hälsouppfattning och sämre 

utvärdering av blodglukos. Skillnaderna mellan höga och låga HbA1c värden i både 

Scholes et al. (2013) och Serrabulho et al. (2012) studier, hade ett samband mellan 

kostintag, fysik, hälsouppfattning samt stöd från omgivningen. 

 

Känslor och livsstilsförändringar 

På grund av de krav sjukdomen ställer, tvingas individens verklighet förändras. Bland 

annat genom att tvingas till livsstilsförändringar som kontrollerade matvanor, motion och 

behovet av insulin flera gånger om dagen (Lemes Cavini, Aparecida Gonçalves, Macedo 

Cordeiro, da Silva Moreira & Rodrigues Resck, 2016). Svårigheter hos ungdomar för att 

uppnå god metabolisk kontroll, kan bero på just de förändringar i det dagliga livet med 

matvanor och dagliga rutiner som krävs. Att avslöja känslor och betydelser av att vara en 

ungdom med T1DM, är vad Lemes Cavini, et al. (2016) studie belyste. Där framgick att 

sjukdomen initialt uppfattades som någonting okänt, en begränsning av egna impulser och 

önskningar samt någonting upprörande. Ungdomarna kommer gradvis lära sig nya sidor av 

sjukdomen och börja söka svar och information om den, om sig själva, och skapa en 

förståelse för att kunna leva normalt med T1DM, när rutiner träder fram (Viera de Sousa 

Borges, Garcia Lira Neto, Martins Falcão, Pereira da Silva & Freire de Freitas, 2016). 

 

T1DM medför många motstridiga känslor, till exempel underlägsenhet, låg självkänsla, 

sorg, rädsla, ilska, ångest, regression, och förnekelse av sjukdomen. Dessa känslors 

närvaro eller frånvaro, beror på personens egna resurser, dennes kunskap, hur personen 

fick sjukdomsbeskedet samt stödet från familj och vänner. Den vanligast förekommande 

känslan är rädsla (Viera de Sousa Borges et al., 2016). Viera de Sousa Borges et al. (2016), 

menade att rädslan inte endast förekommer för att man har en kronisk sjukdom, utan även 

för det okända och behovet av daglig- och kontinuerlig vård. Diagnosen T1DM påverkar 

även familjen som kan utveckla känslor av osäkerhet på grund av den permanenta omsorg 

och förändringar som påverkar familjen och individens dagliga liv (Lemes Cavini et al., 

2016). I Serrabulho et al. (2012) studies resultatdel, visas att 92 procent av ungdomarna 

anser att deras familj hjälper dem, medan 89 procent uppger att familjerna mest oroar sig 
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över deras diabetes. Ungdomsåren kännetecknas av fysiska, biologiska och psykosociala 

förändringar med en kognitiv och emotionell utveckling. Dessa förändringar och 

utvecklingar måste förenas med ens sjukdom, då personen upplever nya erfarenheter och 

känslor varje dag (Lemes Cavini et al., 2016). 

 

Främjande av egenvård och autonomi 

T1DM ändrar ungdomens perspektiv av autonomi och identitet. Ungdomars egenvård och 

autonomi är viktig i diabetesbehandlingen och sjuksköterskan har en nyckelroll inom 

hanteringen av sjukdomen (Lemes Cavini et al., 2016). För att ungdomarna skall kunna 

upprätthålla ett normalt liv med sin T1DM har de behov av att själva få bestämma och ta 

en aktiv roll i sitt omhändertagande (Rostami, Parsa-Yekta, Najafi Ghezeljeh & Vanaki, 

2014). Det har dock visat sig i studie gjord av Husted, Esbensen, Hommel, Thorsteinsson 

& Zoffmann (2014), att föräldrar underskattat sina ungdomar i att ta eget ansvar och att 

låta dem få tala för sig själva. Ungdomarna uttryckte sig ha förmåga att hålla sin vardag 

inom ett mönster av egenvårdsansvar och acceptans för att kunna ha terapeutisk kontroll. 

Däremot var regelbundna kontroller, mediciner, goda matvanor och ansvaret för egenvård 

det svåraste att anpassa sig till i behandlingen (Viera de Sousa Borges et al., 2016). 

Stimulans och uppmuntran till autonomi och egenvård är extremt viktigt i den här fasen i 

livet, så ungdomarna gradvis kan erfara en större trygghet och självständighet. 

Hälsoedukation är ett förträffligt alternativ för att uppnå egenvård. För att ungdomarna 

skall nå anpassning och acceptans, behöver sjuksköterskan ta plats i processen och finna 

strategier för att hjälpa ungdomarna att nå dit (Lemes Cavini et al., 2016). 

 

I Kime, McKenna och Webster (2013) studie, fanns en önskan om att undersöka om 

sjukvården kunde möta unika hälsobehov. I samarbete med ungdomarna med T1DM som 

deltog, utvecklades en egenvårdsintervention för att bättre kunna hantera 

sjukdomstillståndet och förbättra livskvaliteten. Resultatet visade att ungdomarna var 

mycket positiva till ett hälsoprogram och lyfte fram fem huvudämnen de ville att fokus 

skulle ligga på. De ville få en högre nivå av egen kunskap för att tillåta en bättre hantering 

av sitt tillstånd och på så sätt undvika sjukhusvistelser. De hade en önskan om att få 

diskutera hur deras tillstånd kunde påverka milstolpar i deras liv så som vänner, skola, 

karriär, och relationer. Självkänsla hade de behov av att få utveckla och de ville gärna få 

förslag på hur de skulle berätta för andra om sjukdomen. Ett intresse fanns av att kunna 

prata mer funktionellt med vårdpersonal och de uttryckte en önskan om att lära sig 

tekniken att hantera sin sjukdom bättre, för att bli mer säkra på sig själva och på så vis bli 

mer autonoma (Kime et al., 2013). 

 

Vänner och familj 

Stöd för ungdomen 

Att berätta för folk i ens närhet om sin sjukdom, har visat sig ge många ungdomar lugn 

menar King, K.M., King, P.J., Nayar och Wilkes (2017). Lugnet hos ungdomen, bestod i 

vetskapen om att de runt omkring visste vad de skulle göra om hypoglykemi uppstod. 

Vänner spelar en viktig roll för ungdomar eftersom de ger stöd och finns där för att dela 

med sig av känslor menar King et al. (2017). Trots det, fick T1DM några ungdomar att 

känna sig annorlunda och utanför bland sina vänner, och gjorde dem nedstämda (King et 

al., 2017). Psykologiskt stöd har visat sig saknas hos de ungdomar som känt sig utanför 

bland sina vänner, de kände ett behov av att få prata med andra i samma ålder om 

sjukdomen (Kime, 2014). 

 



 

 

 
16 

Även Viera de Sousa Borges et al. (2016) visade att ungdomar med T1DM var i behov av 

stöd och hjälp av vänner. Med vänner sker utbyte av idéer och ungdomarna kan trots sin 

kroniska sjukdom, känna sig som en del av en gemenskap och grupp. Vänner är en viktig 

del av behandlingen då de är ett starkt band för uppmuntran och stöd till behandling. 

Ungdomarna uttrycker att det är viktigt med förståelse, stöd, deltagande och hjälpande 

vänner för att få en önskad terapeutisk kontroll (Viera de Sousa Borges et al., 2016).  

 

Sextiosex procent av ungdomarna som deltog i en studie (Serrabulho et al., 2012), uppgav 

att de har deltagit i gruppaktiviteter med andra unga med diabetessjukdom, vilket var en 

god och positiv erfarenhet med reflektion. En sådan aktivitet kan vara ett läger för personer 

med T1DM. Gruppen samlas på sommarläger, där får ungdomarna chansen att inte känna 

sig annorlunda jämfört med andra, vilket leder till en bättre hantering av deras diabetes och 

känslan av gemenskap finns. Lägret medför även en möjlighet till utbyte av erfarenheter 

(Serrabulho et al., 2012).  

 

De flestas kunskap om T1DM, visade sig komma från utbytet med andra som har T1DM. 

Ungdomarna i Kimes (2014) studie betonar att övergångsperioden från barn till vuxen är 

en viktig period inom ”diabetesresan”, och har varit grund för hur ungdomarna efter det, 

fortsatt hantera sin sjukdom. Ungdomar som deltagit i läger för personer med T1DM finner 

det hjälpsamt, de känner sig normala i gruppen. De uttrycker att de skulle klara av deras 

T1DM bättre med gott socialt stöd (Kime, 2014). I Serrabulho et al. (2012) studie som 

handlar om psykologisk anpassning och psykologiskt stöd hos ungdomar med T1DM, 

upplever 95 procent av deltagarna att vännerna accepterar dem. 

 

Familjens närvaro  

Lemes Cavini et al. (2016) har kommit fram till att familjen har ett primärt ansvar för 

barnet och familjens närvaro är nödvändig, eftersom personen med diagnosen inte har ett 

färdigutvecklat samvete för att förstå T1DM innebörd och konsekvenser. I samma studie 

hävdas har ungdomar svårare att acceptera diagnosen jämfört med barn, då ungdomar är 

skyldiga att ta eget ansvar för sjukdomen, medan barn är under föräldrarnas ansvar och blir 

därmed omhändertagna.  

 

När det gäller hälso- och sjukvården, upplevde ungdomarna att de inte blev behandlade 

som egna individer, då diskussionerna ofta involverade deras föräldrar, mer än dem själva, 

och att de har behov av att diskutera deras problem mer (King et al., 2017). Ungdomar som 

har större förståelse för deras T1DM ville vara mer delaktig i deras vård, delaktiga i beslut 

samt ta mer ansvar över sin behandling. Detta saknades, då de uppgav känslan av att deras 

diabetes var kontrollerad av deras föräldrar och läkare, och de kände sig ignorerade i 

samråd med vården med närvarande föräldrar (Kime, 2014). Några unga från Kings et al. 

(2017) studie, uppgav att de hade blivit uppmuntrade av sjuksköterskan att ställa frågor, 

men det var jobbigt att svara då deras föräldrar oftast var närvarande. Allmänt, behövs mer 

och bättre information ges av vården gällande övergångsperioden och vad denna period 

innebär (Kime, 2014).  

 

Däremot visade en annan studie (Chao, Whittemore, Minges, Murphy & Grey, 2014) att 

närståendes närvaro är viktig för ungdomarna, då ungdomars kommunikation med familj 

och vänner visade sig vara bättre än kommunikationen med deras sjuksköterska och läkare. 

Om det uppstod någonting som störde ungdomarna gällande deras T1DM, pratade 61,6 

procent av dem med sina föräldrar mestadels eller alltid, medan 27,5 procent vände sig till 

sin sjuksköterska eller läkare. Åttiosex procent av de deltagande uppgav att de aldrig eller 
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endast någon gång träffade sjuksköterskan eller läkaren i enrum, och 42,5 procent medgav 

att de aldrig eller endast någon gång kontaktat sjuksköterska eller läkare när de inte kan 

uppnå önskad blodsockernivå. Personer med T1DM med duration mindre än två år utförde 

mer diabetesvård, hade mer kommunikation med föräldrar, vänner och vårdgivare än de 

med T1DM med duration på fem, eller fler år.  

 

Jönsson, Hallström och Lundqvist (2010) fokuserade på att lära ut hanteringen av diabetes 

i deras studie. De valde att separera ungdomarna och föräldrarna i studien efter de ungas 

önskan om att vara oberoende, trots detta betonade författarna ändå vikten av samarbete 

inom familjen. 

 

Hälso- och sjukvården 

Kunskap och utbildning 

Bristande information är en av faktorerna som medför svårigheter att förstå sig på de 

permanenta villkor som ungdomarna ställs inför i och med diagnosen diabetes (Lemes 

Cavini et al., 2016). Eftersom ungdomarna spenderar större delen av sin vakna tid i skolan, 

är det även där de kan möta svårigheter med T1DM (Freeborn, Loucks, Dyches, Roper & 

Mandleco, 2013). Enligt Serrabulho et al. (2012) trivs 81 procent i skolan, 94 procent 

känner sig trygga i skolan och 90 procent anser att T1DM inte påverkar deras delaktighet i 

skolan. När det gäller skolsköterskans arbete, visar Freeborn et al. (2013) att skolans 

personal och även skolans elever, har en bristande kunskap om sjukdomen. Klasskamrater 

skulle behöva få undervisning och kunskap om T1DM och inför varje läsår, få en 

repetition av detta. Skolsköterskan behöver bli mer synlig ute i klasserna och undervisa 

elever, lärare och rektorer om T1DM. Vidare är hon studentens språkrör i skolan och 

behöver förvalta och stötta ungdomens omvårdnad av sjukdomen på ett tydligare vis. 

 

I en studie som gjordes på nydiagnostiserade barn och ungdomar med T1DM (Jönsson et 

al., 2010), fanns det inte någon bestämd avgränsning för när ett barn kunde delta i sin egen 

diabetesvård. Författarnas erfarenhet visade att barn från och med åldern av tio, oftast ville 

delta i sin egen vård. Barnets självkänsla ökade när de fick ansvaret för 

blodglukosövervakning och administrering av insulin. Ungdomarna däremot, förvärvade 

kunskapen snabbt men för dem visade sig genomförandet vara svårare (Jönsson et al., 

2010). 

 

Sjuksköterskan ska stödja undervisning och bemöta förändringarna med personen genom 

att förebygga, främja och kontrollera diabetessjukdomen. (Lemes Cavini et al., 2016). I 

studien King et al. (2017) utfört, fann de att ungdomarna tyckte det var jobbigt att ställa 

andra frågor som inte berörde deras diabetes, då de trodde sig ställa dumma frågor. De 

uppgav även att de ville ha mer tillgång till broschyrer med information, då broschyrer 

svarar på frågor som sex, alkohol eller rökning utan att de behövde känna sig dumma eller 

generade (King et al., 2017). 

 

Behandlingsgrupper med utbildning inom diabetes och copingutbildning som 

tilläggsbehandling, visade ett positivt resultat i Holmes, Chen, Mackey, Grey och 

Streisands (2014) studie vars fokus låg på att förebygga försämring av T1DM hos 

ungdomar. Efter utbildningen visade även resultatet på ökad livskvalitet med bättre 

kommunikation till vården och förbättrad följsamhet i behandling. Dock var 

diabetesutbildningen effektivare än copingutbildningen för glykemisk kontroll (Holmes et 

al., 2014).  
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Ungdomarna enligt Kime (2014), var positiva till sin diabetesvård och nöjda med sitt 

diabetesteam, men mindre nöjda med vårdpersonal på vårdavdelning då de upplevde 

vårdpersonalen som osäkra på hur ungdomar med T1DM behandlas och bemöts. 

Deltagarna i studien uppfattade att en bristande kunskap fanns hos vårdpersonalen gällande 

diabetesbehandling, kolhydraträkning samt insulindoser. Att allmänheten inte var 

medveten om skillnaden mellan T1DM och typ II- diabetes, framkom även i samma studie 

(Kime, 2014). 

 

Sjuksköterskan 

Svårigheter för ungdomarna att hitta rutiner och hantera insulin kom till uttryck i Lemes 

Cavini et al. (2016) studie. Deltagarna uttryckte svårigheter med hanteringen och 

administreringen av insulin, men även med att förena insulinrutiner med det dagliga livet. 

Sjuksköterskan var betydelsefull i denna kontext eftersom hon kunde lära ut 

injektionstekniken och visa lämpliga injektionsställen. I ett annat resultat fann vi att 

sjuksköterskan inte talade om hur många gånger per dag blodsockret skulle tas, utan 

istället stöttade dem till att sätta upp egna mål och ta egna beslut om när proverna skulle 

tas. Då blev det på deras egna villkor istället för sjuksköterskans (Husted, Thorsteinsson, 

Esbensen, Gluud, Winkel, Hommel & Zoffmann, 2014) 

 

Att känna till vilket stöd ungdomen behöver, lyftes fram av Husted, Thorsteinsson et al. 

(2014). Ungdomarna som deltog, fick fylla i frågeformulär som sjuksköterskan sedan 

kunde använda som utgångspunkt i mötet hon skulle ha med ungdomarna. Istället för att 

utgå från generella riktlinjer i hur diabetes skall behandlas, kunde sjuksköterskan därför 

under mötet med individen ge en mer personcentrerad undervisning utifrån deras 

individuella behov. Ungdomarna upplevde att de blev bemötta med intresse och delade 

därför gärna med sig av upplevda svårigheter som inte blivit betraktade tidigare. Även 

ärliga förklaringar till varför de undvikit att ta hand om sin sjukdom ventilerades. 

Förändringen som medförde att ungdomarna öppnade upp sig, berodde på de ifyllda 

formulären. Deras upplevelse var att de fick en talan genom att själva tycka till, därför 

ökade ungdomarnas motivation till att vara mer aktiva under mötet med sjuksköterskan. De 

var inte bara patienter utan blev istället sedda och lyssnade på. Mötet upplevdes som en 

konversation, istället för att någon dikterar vad du bör göra för att behandla din diabetes. 

(Husted, Thorsteinsson et al., 2014).  

 

Att sjuksköterskan efter det, agerar som språkrör för ungdomen, kan leda till en bättre 

följsamhet av behandlingen och motivera både egenvård och livsstilsförändringar som 

T1DM kan leda till. Det är nödvändigt att sjuksköterskan följer de unga patienterna och 

deras familjer på nära håll under ungdomsåren (Lemes Cavini et al., 2016). Däremot har 

det visats i en annan studie att sjuksköterskerådgivning inte hade en signifikant påverkan 

av HbA1c-värdena. Istället visade resultatet att dialogen med familjen och den terapeutiska 

utbildningen, var till större användning för majoriteten av ungdomarna (Kassai et al., 

2015).  

 

Lemes Cavini et al., (2016) belyser att sjuksköterskan behöver uppmärksamma krav och 

oro som finns hos ungdomarna. Det är grundläggande att sjuksköterskan känner till 

ungdomens och familjens förväntningar och förhoppningar om vilket stöd de behöver. Om 

sjuksköterskan känner till ungdomens och familjens förväntningar, kommer det medföra 

att de unga berättar om deras erfarenheter, vad som kan främja deras följsamhet och 

motivation till egenvård. Faktorer som känsloaspekter och familjerelationer påverkar direkt 

blodsockerkontrollen från och med uppkomst av sjukdom tills vuxenlivet. Dessa faktorer 
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måste i grunden styras av en grupp som är utbildade i att bemöta känslomässiga och 

fysiska behov (Lemes Cavini et al., 2016). 

 

DISKUSSION 

Resultatdiskussion 

Inledningsvis ville vi som sammanställde denna litteraturöversikt undersöka vart brister i 

egenvården hos ungdomar med T1DM fanns. Vidare önskades mer kunskap om hur 

sjuksköterkan skulle kunna erbjuda omvårdnad för att öka ungdomarnas egenvård. 

Resultatet har visat att de faktorer sjuksköterskan skall beakta vid omvårdnad av ungdomar 

med typ 1- diabetes, kan delas in i huvudteman: ungdomen, vänner och familj och hälso- 

och sjukvården med tillhörande subteman. Huvudfynd i resultatet var egenvård, autonomi 

och brist på kunskap. Dessa fynd kunde knytas an till detta arbetets syfte och besvarade 

även frågeställningarna.  

 

Egenvårdsansvar sker i en utvecklingsprocess hos ungdomen, som gradvis träder fram, och 

är individuell för varje enskild person och är därför unik. Målet med utvecklingen är att 

ungdomen ska kunna fatta sina egna beslut kring dennes diabetesbehandling och uppnå 

autonomi (Hanna & Decker, 2010). Sjuksköterskan kan hjälpa ungdomarna att behärska 

egenvården genom att utfärda en plan och ett engagemang under flera år med stöd, 

upprätthållande, övervakning och hantering av deras sjukdom (Riegel, Jaarsma & 

Stromberg´s, 2012, refererat i Beacham & Deatrick, 2013). Både Jaser (2010), Beacham 

och Deatrick (2013) hävdar att ungdomar kan ta på sig ansvar som inte är anpassat till 

deras psykiska mognad. Ansvaret behöver därför anpassas efter ungdomens kognitiva 

förmåga, mognad, och kompetens. För det, krävs en ansvarsövergång som gradvis får 

ungdomen mindre beroende av föräldrar och vårdgivare. Denna ansvarsövergång skall 

planeras och vägledas av sjuksköterskan (Jaser, 2010; Beacham & Deatrick, 2013). I 

vägledningen och behandlingen, ska sjuksköterskan även ta till vara på ungdomens 

resurser, bedöma dennes förmåga till egenvård och därefter undervisa och stödja denne 

(Edberg & Wijk, 2014). Det menar även Pelicand et al. (2015), deras studie visar att 

egenvården bör stödjas av sjuksköterskan genom att utbildning och autonomi bör utvecklas 

inom områden som berör det kroniska sjukdomstillståndet. 

 

Autonomins utvecklingsprocess kan underlättas av hälsovårdspersonal. Ungdomen 

behöver utveckla autonomi inom områden som är relaterade till sitt kroniska tillstånd, så 

som hälsorelaterad försiktighet, liksom självmedvetenhet och självständighet. Att hjälpa 

dem att behärska egenvården, kräver det en plan under flera år med stöd. Egenvård kan 

även definieras som en process för att upprätthålla hälsa genom hälsopromotions åtgärder 

och hantering av sjukdom (Riegel et al., 2012, refererat i Beacham & Deatrick, 2013).  

 

För att vara autonom krävs förmågan att själv kunna fatta beslut om sin egen livssituation. 

Att som barn eller ungdom med T1DM vara autonom skulle innebära att ta eget ansvar 

över hanteringen av sin sjukdom. Ungdomar har svårare än barn att acceptera sin T1DM 

eftersom ungdomarna förväntas ta eget ansvar för sin diabetesbehandling, barnet är 

fortfarande föräldrarnas ansvar och blir därmed omhändertagna (Lemes Cavini et al., 

2016). Det förväntade ansvaret för sin behandling som ungdomarna ställs inför, kan leda 

till stress. Stressen i sin tur resulterar i en hormonell förändring i kroppen som höjer 

blodsockernivån, det kan innebära svårigheter att hålla en jämn metabolisk nivå 

(Serrabulho et al., 2014). 
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Vi som skrivit denna litteraturöversikt anser att utan autonomi kan egenvård inte vidtas. 

Autonomi ger möjlighet till att fatta egna beslut om sin livssituation och till att bli 

inkluderad i ens egen vård genom rätten till information under vård och behandling. Barn 

och ungdomar har begränsad autonomi och egenvård, då gemensamma faktorer som familj 

och kompetens för självhantering, påverkar begreppen autonomi och egenvård. Att delta i 

sin egen vård och få ansvaret för insulinadministrering, visade Jönsson et al. (2010) ökade 

barnets självkänsla och självständighet. Författarna menade att barnen oftast ville delta 

från och med tioårsåldern. Men att som diabetessjuk bli självständig i sin 

diabetesbehandling i tidig ålder, utan att föräldrarna följer upp värden och prover, visade 

Scholes et al. (2013), hade lett till att deltagarna i deras studie misskött sin egenvård. Att 

självständighet skulle visa sig vara en negativ faktor som i detta fall, var något som vi inte 

hade förutsett när vi började skriva detta arbete.  

 

Orem menar att en av de grundläggande faktorerna till egenvård styrs av ålder (Orem, 

1991, refererat i Selanders, Schmieding & Hartweg, 1995). Vi som skrivit detta arbete 

hävdar att egenvården inte kan generaliseras eller åldersbestämmas, utan istället bör 

bedömas individuellt utifrån varje barn eller ungdoms egna resurser.  

 

Vidare beskriver Orem att egenvård är en medveten handling som utförs från ett inlärt, 

målinriktat beteende med ett visst syfte. För att nå det förändrade beteendet som Orem 

beskriver, krävs det att barnet eller ungdomen, (som vi valt att utforska i denna studie) har 

förstått syftet med förändringen (Orem, 1991, refererat i Selanders, Schmieding & 

Hartweg, 1995). Att sedan träna på det nya beteendet tills det blir inlärt, kräver tid. Därför 

har vi efter sammanställt arbete, kommit fram till att föräldrarna behöver finnas runt och 

stötta barnet eller ungdomen under en längre period, tills barnet eller ungdomen nått 

punkten av det nya, inlärda beteendet. Detta beskriver även Beacham och Deatrick (2013), 

som menar att föräldrarnas roll inom utvecklingen av ungdomars autonomi, innebär att 

finnas där som stöd och ge råd och hjälp. 

 

För att utföra en egenvårdsåtgärd efter Orems teori, behöver personen få kunskap om 

åtgärden och förstå betydelsen denna åtgärd har för liv, hälsa eller välbefinnande. Att redan 

som tioåring utföra en egenvårdsåtgärd för diabetes, som Jönsson et al. (2010) menar, och 

dessutom vara förmögen att förstå betydelsen av vad den åtgärden har för liv, hälsa och 

välbefinnande, kan tyckas vara en orimlighet anser vi som skrivit denna litteraturöversikt. 

 

Enligt Lemes Cavini et al. (2016) krävs autonomi för att kunna ta egna beslut om sin 

sjukdom och egenvård för att nå en lyckad diabetesbehandling. Det leder till 

självständighet och större trygghet menar författarna av studien, och för att nå en god 

egenvård visar vetenskapen att hälsoedukation ett bra alternativ. Det framgår även i en 

nyinhämtad studie av Gurkova och Ziakova (2013), där egenvården bland T1DM patienter 

ökade markant efter hälsoedukation. 

 

Att allmänheten, själva ungdomen med T1DM och hälso- och sjukvården ansåg sig själva 

ha brist på egen kunskap, var ett fynd som inte förutsågs. Diagnosen diabetes medför 

permanenta livsstilsförändringar som kan vara svåra att förstå. Lemes Cavini et al. (2016) 

har påpekat att bristande information och kunskap är faktorer som försvårar den 

förståelsen. En anledning till att ungdomarna ansåg sig ha brist på kunskap skulle kunna 

vara utifrån vad Kings et al. studie (2017) visar, att ungdomen tror sig ställa dumma frågor 

till sjuksköterskan. Det har även framkommit att ungdomarna själva, vill få en högre 

kunskapsnivå för att bättre hantera sin sjukdom (Kime, et al., 2013). Ungdomarna i Kimes 
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(2014) studie som vårdats på vårdavdelning, upplevde kunskapsluckor hos vårdpersonal i 

diabetesbehandling, kolhydraträkning samt insulindoser. Det har även noterats i samma 

studie att allmänheten inte kunnat skilja på T1DM och typ II- diabetes.  

 

Ungdomar tillbringar största delen av dygnets timmar i skolan. Skolsjuksköterskans 

kompetens undersöktes av Edwards et al. (2014), som visade att en tredjedel av 

skolsjuksköterskorna ansåg att deras egen kunskapsnivå om T1DM var låg, och kände sig 

måttligt säkra på att ge omvårdnad och behandling. Det framkom även att endast 20 

procent av skolsköterskorna kände sig beredda att hjälpa ett barn om denne utsattes för 

hypoglykemi. 

 

Ett flertal studier (Andrade Dias et al., 2016; Edwards et al., 2014; Lemes Cavini et al., 

2016) visar att ungdomar anser sig ha svårigheter med att hantera insulin och hitta rutiner 

för att administrera läkemedlet. Sjuksköterskan var betydelsefull i denna kontext eftersom 

hon kunde lära ut injektionsutbildning men även fokusera på ungdomens individuella 

behov av vård (Almås et al., 2011; Andrade Dias et al., 2016; Edwards et al., 2014; 

Husted, Thorsteinsson et al., 2014; King et al., 2017; Lemes Cavini et al., 2016). 

Författarna av detta arbete, tolkar detta resultat som att sjuksköterskan behöver träda fram 

ytterligare med dennes kompetens i ungas vård.  

 

Orem har identifierat stödjande metoder för att kunna hjälpa andra. Dessa metoder verkar 

genom att en person handlar eller utför något åt någon annan och genom att vägleda eller 

stödja en person fysiskt eller psykiskt. genom att skapa av en utvecklande miljö samt 

genom att undervisa en annan person (Orem, 1991, refererat i Selanders, Schmieding & 

Hartweg, 1995). Vi anser att sjuksköterskor kombinerar dessa metoder i deras 

omvårdnadsarbete och arbetar därför enligt Orems teori med stödjande metoder.  

 

Utbildning har en hälsofrämjande effekt på förebyggandet av T1DM försämring hos 

ungdomar, men ökar även ungdomars livskvalitet, kommunikation till vården samt 

följsamhet i behandlingen (Holmes et al., 2014). Diabetesbehandlingen ska inkludera 

ungdomar och deras familj, och beröra ämnen som insulinadministration, 

kolhydraträkning, blodglukos övervakning, långvarigt höga HbA1c- värdens påverkan på 

kroppen, tecken och symtom på hypo- och hyperglykemi, samt vad en hälsosam livsstil 

innebär (Hamilton et al., 2017; Kime et al., 2013). Utbildningarna har visat sig vara 

viktiga, då ungdomarna fått diskutera med andra om sin diabetes, dela med sig av idéer och 

känna gemenskap. Det har även bevisats att ungdomar med T1DM i grupp, lär sig mycket 

av varandra om sjukdomen och medför uppmuntran och följsamhet inför sin behandling 

(Holmes et al., 2014; Kime, 2014; Serrabulho et al., 2012).  

 

Sammanfattningsvis kan man se att egenvård och autonomi är viktiga i 

diabetesbehandlingen hos ungdomar med diabetessjukdom. Resultatet i valda artiklar har 

besvarat denna litteraturöversikts syfte genom att påvisa att sjuksköterskan har en 

nyckelroll inom hantering av sjukdomen. Rollen bör innefatta ett ansvarstagande av att 

skapa en terapeutisk relation och vara nära ungdomen fysiskt och psykiskt. Vidare bör 

sjuksköterskan utveckla en plan för ansvarsövergången från föräldrar till barnet eller 

ungdomen, och även utbilda alla inblandade om sjukdomen. För att ungdomen ska kunna 

känna trygghet och självständighet, kan sjuksköterskan stimulera och uppmuntra till 

autonomi och egenvård. Vi som författat detta arbete anser att sjuksköterskan i den 

kliniska verksamheten kan använda sig av Orems egenvårdteori som riktlinje i sitt 

omvårdnadsarbete, då teorin är lika sann och aktuell idag som när den skrevs. 



 

 

 
22 

Metoddiskussion 

Detta arbete har fullföljts som en allmän litteraturöversikt där författarna bearbetat och 

analyserat forskningsresultatet i 16 stycken vetenskapliga artiklar. Intentionen var att 

beskriva en aktuell kunskapssituation inom ett avgränsat område. Därför valdes 

litteraturöversikt som metod, precis som Forsberg och Wengström (2016) rekommenderar. 

Vid datainsamlingens början begränsades sökningen till att endast inkludera artiklar 

publicerade mellan 2010- 201704. Sökningsbegränsningen ändrades och utökades till 

artiklar publicerade tio år bakåt i tiden (2007- 201704), för att öka möjligheten till fler 

sökträffar. Inledningsvis ville vi att översikten skulle beröra ungdomar (adolescence) i 

åldersgruppen 13 till 19 år eftersom MeSH- termen för “adolescence” beskriver de 

åldrarna. Trots MeSH-termens åldersbegränsning, visade sig majoriteten av artiklarna 

innefatta studier med deltagare ända ner i tioårsåldern. Därför ändrades målgruppen för 

detta arbete till WHO:s beskrivning av ungdomar, som är mellan tio till nitton år.  

 

Under skrivandets gång, har litteraturöversiktens syfte ändrats från att ha haft fokus på att 

förebygga sena diabeteskomplikationer hos ungdomar, till hur sjuksköterskan skulle kunna 

främja egenvård och autonomi hos ungdomar. Detta för att finna ett mer avgränsat 

omvårdnadsresultat.  

 

Önskvärt var att hitta studier som utgick från både sjuksköterskans- och ungdomar med 

T1DM perspektiv. Under datainsamlingens gång, visades det sig att utförda studier till 

mestadels var utifrån ett föräldraperspektiv och hur dem såg på sina ungdomars sjukdom 

samt hur föräldrarna behövde stöttas i ungdomarnas vård. Detta har begränsat insamling av 

data till resultatet av denna litteraturöversikt. 

 

I och med att artiklarna och deras resultat varit skrivna på engelska, bör det nämnas att vi 

som utfört detta arbete har engelska som andra språk. Trots noggranna översättningar med 

lexikon från engelska till svenska för att minimera risken för misstolkning, är vi väl 

medvetna om att resultatet kan ha blivit fel beskrivet i sammanställningen. Vår bristande 

kunskap i engelska kan räknas som en svaghet i denna litteraturöversikt.  

 

I utfört arbete har en av styrkorna varit att vi som skrivit, haft ett nära samarbete och suttit 

tillsammans fysiskt under arbetes gång. Diskussioner, reflektioner och jämförelser av 

enskilt analyserad data har tagit plats, med ett gemensamt skrivande i ett och samma 

dokument. En annan styrka har varit att endast inkludera artiklar som varit av medel eller 

hög kvalitet. Då vår önskan varit att få sjuksköterskans och ungdomars perspektiv av 

ämnet, har det även varit fördelaktigt att majoriteten av inhämtade resultat var utifrån en 

kvalitativ ansats, för att på detta sätt nå subjektivitet.  

 

Efter avslutat arbete konstaterades att valet av litteraturöversikt som metod, var optimal för 

att nå det resultat som önskades för att besvara syftet med detta arbete. 

 

Slutsats 

Sjuksköterskan kan motivera egenvård och autonomi hos ungdomar med T1DM genom att 

erbjuda kunskap om sjukdomen och dess hantering. Med tiden och allteftersom 

psykologisk mognad nås, skaffar sig ungdomen egna erfarenheter och därmed förståelse 

för att kunna uppnå en god metabol kontroll. Sjuksköterskans förhoppning är att ungdomen 

därefter ska känna sig oberoende och säker att utföra egenvård. Den teoretiska och 

praktiska kunskapen om T1DM är viktig för att ungdomarna ska känna sig trygga och 

självständiga, och därmed bli följsamma i behandlingen. Presenterat resultat visar att 
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ungdomarnas behov för att utveckla autonomi och utföra egenvård är genom ökad 

sjukdomskunskap och sjukdomshantering. Sjuksköterskan bör i sin omvårdnadsprofession 

erbjuda ett nära förhållande till ungdomarna och deras familj, där förtroende och tillit 

finns. En vägledande och stöttande roll kring ansvarsövergången ligger även på 

sjuksköterskans ansvar. Denna vägledning bör göras genom att utveckla en individuell 

plan utifrån ungdomens och familjens förutsättningar, förväntningar och önskningar. 

 

Fortsatta studier 

Under skrivprocessen av detta arbete uppmärksammade vi som skrev, ett bristande 

kunskapsområde av ungdomars subjektiva behov och sjukdomshantering. Denna brist 

väckte frågor om varför begränsat material fanns av hur ungdomarna själva upplevde sin 

situation. Därför utvecklades ett ökat intresse för vidare forskning inom det området. Vi 

önskar ta del av framtida studier som berör subjektiva upplevelser av att som ungdom leva 

med, och hantera T1DM krav.  

 

Förhoppningar enligt vår mening om fortsatta studier, är även att undersöka och belysa 

varför sjuksköterskor och ungdomar upplever sig ha en bristande kunskap om sjukdomen 

diabetes. Det vill säga, vilka faktorer kan ha en betydande samt påverkande roll i detta 

sammanhang? Förslagsvis skulle vi vilja se studier som inkluderar unga vuxna med 

T1DM, för att ta del av deras erfarenheter av vad de ansåg sig ha behövt för hjälp, stöd, råd 

och kunskap när de befann sig i ungdomsåren. Avslutningsvis skulle kontentan av önskade 

studier kunna medföra att sjuksköterskan efter evidensbaserad, inhämtad kunskap, skulle 

kunna erbjuda en individuell och optimal omvårdnad till ungdomar med T1DM. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Genom att öka kunskapen om sjukdomshanteringen samt belysa sambandet mellan 

autonomi och egenvård, kan en mer inriktad omvårdnad erbjudas ungdomar med T1DM. 

Familj och närstående kan även ta del av denna kunskap för att förbättra deras egen 

förståelse av vad ungdomen går igenom. Vid en förbättrad förståelse av sjukdomens 

aspekter, kan chansen öka till att upptäcka bristande egenvård hos ungdomen i ett tidigt 

skede. På så sätt minskar vårdbehov och socioekonomiska kostnader.  
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BILAGA A  

 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inkluderade artiklar 

Cinahl  

18/4-2017  

(Attitudes to illness in Adolecence) AND 

(Diabetes Mellitus, type 1) 

1 1 1 1 

Cinahl 

18/4 2017  

(Self Care Support)  11 2 1 1 

Cinahl 

19/4 2017  

((MH “Diabetes Mellitus, type 1), AND nurses, 

AND adolescent 

8 2 2 2 

Cinahl  

20/4 2017  

((MH “Diabetes Mellitus, type 1) AND (MH 

“Patient Compliance”) AND (“Adolescent”))  

20 4 3 2 

Cinahl  

21/4 2017  

(MH ”Diabetes Mellitus type 1”) AND (MH ”Life 

experiences”) AND (Adolescent) 

3 1 1 1 

Cinahl  

21/4 2017  

(Adolescence) AND (MH ”Quality of Health 

Care”) AND (MH ”Diabetes Mellitus, type 1”) 

4 2 1 1 

Cinahl  

23/4 2017  

((”Attitude to illness”) AND (MH ”Diabetes 

Mellitus, type 1”) AND (Nurse)) 

2 1 1 1 

Cinahl  

24/4 2017  

((Adolescence) AND (MH ”Diabetes Mellitus 

type 1”) AND (MH ”self care”) 

50 10 1 1 

TOTALT 
   

10 

Tabell 1. Presentation av databassökning i Cinahl



 

  

II 

 

 

Tabell 2. Presentation av databassökning i Pub Med

Databas Datum Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal inkluderade artiklar 

PubMed 
26/4 2017  

((diabetes mellitus type 1) AND (support) AND 

(self care)) AND English AND 

adolescent[MeSH] OR orem AND 

adolescent[MeSH] AND autonomy 

20  10 5 2 

Pub Med  

27/4 2017  

((diabetes mellitus type 1[MeSH Terms]) AND 

health education) AND patient participation) 

13 6 3 1 

Pub Med 
1/5 2017  

 

((self management[MeSH Terms]) AND health 

education[MeSH Terms] AND free full text[sb] 

AND adolescent[MeSH] AND diabetes mellitus 

type 1[MeSH Terms] 

32 6 4 2 

Pub Med 

8/5 2017 

((diabetes self-care AND adolescent[MeSH])) 

AND nurses role 

 

15 5 3 1 

TOTALT    6 
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BILAGA B 

Matris över inkluderade artiklar 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Delt

agar

e 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Butner, J., Berg, CA., 

Osborn, P., Butler, 

JM., Godri, C., 

Fortenberry, KT., 

Barach, I., Le, H., & 

Wiebe, DJ. 
2009 
USA 

Parent-Adolescent 

Discrepancies in 

Adolescents’ 

Competence and 

the Balance of 

Adolescent 

Autonomy and 

Adolescent and 

Parent Well-Being 

in the Context of 

Type 1 Diabetes 

Syftet var att undersöka 

huruvida skillnader i 

uppfattningen av 

ungdomens kompetens 

och självbestämmande 

var förknippade med 

autonomi och 

välbefinnande. 

Multiklinisk, 

kvalitativ studie. 

Frågeformulär 

användes med 

mätbara skalor som 

sedan data-

analyserades. 

 330 
(0) 

Resultaten visar att ungdomarna brister i sin autonomi men det 

förknippas med ett avvikande välmående under en kortare 

period. Ungdomarna såg mer positivt på sitt eget 

självbestämmande och sin kompetens om sjukdomen än vad 

deras föräldrar gjorde om dem. 

P  
II  

Chao, A., 

Whittemore, R., 

Minges, K. E., 

Murphy, K. M., & 

Grey, M.  
2014 
USA 

Self-Management 

in Early 

Adolescence and 

Differences by 

Age at Diagnosis 

and Duration of 

Type 1 Diabetes 

Att beskriva förekomst av 

diabetes självhantering, 

processer och mål bland 

ungdomar, samt att 

undersöka skillnader i 

självhantering efter ålder 

vid diabetes 

diagnostieringen och dess 

varaktighet. 

Tvärsnittsdesign. 

Analys av basdata 

av 320 ungdomar 

från en 

randomiserad 

klinisk studie. 

Frågeformulär.  
SPSS- version 20 

användes vid 

statistiska analyser 

320  
(0) 

Majoriteten av ungdomarna utförde diabetesvård, och hade 

problemlösning för att hantera T1DM gällande HbA1c, 

hyperglykemi och insulindoseringar. De uppgav att de har 

bättre kommunikation med familj och vänner, än deras 

sjuksköterska och läkare, om deras T1DM. Personer med 

T1DM <2 år utförde mer diabetsvård, hade mer 

kommunikation med föräldrar, vänner och vårdgivare än de 

med T1DM >5 år. Studien visade på skillnader i diabetesvård, 

kommunikation och diabetesmål i kombination med ålder vid 

diagnos och varaktigheten av T1DM 

P  
I 



 

  

IV 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Freeborn, D., 

Loucks, C., 

Dyches, T., 

Roper, SO., & 

Mandleco, B. 
2013 
USA 

Addressing School 

Challenges 
for Children and 

Adolescents 
With Type 1 Diabetes: 

The Nurse 

Practitioners Role 

Att identifiera 

utmaningar en 

ungdom med T1DM 

möter under skoltid 

och därefter anpassa 

sjuksköterskan i 

skolans ledarskap och 

riktlinjer efter 

ungdomarnas behov. 

Kvalitativ studie. Intervjuer 

spelades in, transkribera-des. 

Forskar-teamet diskuterade olika 

teman tills konsensus var nådd. 

Tillförlitlig-het av resultatet 

fastställdes av en annan forskare 

som läste materialet.  

21 
(0) 

Studenterna med T1DM upplevde ett bristande 

samarbete med rektorer och lärare, ofta resulterade 

det i okunskap om T1DM. För att ungdomarna skall 

få bättre förståelse, skall sköterskan i skolan utbilda 

klassen om sjukdomen. En önskan om att upprätta 

en handlingsplan på skolgymnastiken om 

hypoglykemi skulle uppstå. Skolsköterskan behöver 

förbättra förvaltandet av T1DM i skolan och vara 

studentens talesman. 

K  
II 

Holmes, C. S., 

Chen, R., 

Mackey, E., Grey, 

M., & Streisand, 

R. 
 2014 
USA 

Randomized Clinical 

Trial of Clinic-

Integrated, Low-

Intensity Treatment to 

Prevent Deterioration 

of Disease Care in 

Adolescents With 

Type 1 Diabetes. 

Att utvärdera effekten 

av två behandlingar 

som är utformade för 

att förhindra 

försämring av 

glykemisk kontroll 

hos unga ungdomar 

med T1DM 

Randomiserad klinisk studie. 

Deltagarna randomiserades två 

olika utbildningar. Uppföljnings 

intervall på 3,5 månader, i tre års 

tid. Uppföljning bestod av 

självrapporterade frågeformulär 

226  
(0) 

Båda behandlings-grupperna visade på framgång 

inom förebyggande av försämring av T1DM hos 

ungdomar. Livskvaliteten förbättrades även, som 

innehöll bättre kommunikation och mindre 

följsamhetssvårigheter utan familjekonflikter. Dock 

var utbildningsgruppen effektivare än coping-

gruppen för glykemisk kontroll, visade det sig efter 

tre års uppföljning. 

RCT  
I 

Husted, G., 

Thorsteinsson, B., 

Esbensen, BA., 

Gluud, C., 

Winkel, P., 

Hommel, E., & 

Zoffmann, V. 
2014 

Danmark 

Effect of guided self-

determination youth 

intervention integrated 

into outpatient visits 

versus treatment as 

usual on glycemic 

control and life skills: 

a randomized clinical 

trial in adolescents 

with type 1 diabetes. 

Syftet var att testa om 

guidad egenvård 

minskade HbA1c-

nivåer och förbättrade 

livskvaliteten hos 

ungdomar med typ 1-

diabetes jämfört med 

konventionell 

diabetesbehandling 

RCT med mixed method design. 

Slumpmässigt utvalda deltagare 

till en interventions- eller 

kontroll-grupp. 

Semistrukturerade 

frågeformulär, HbA1c-värden 

och intervjuer analyserades efter 

mixed model 

71 
(14) 

HbA1c- värdena visade ingen signifikant skillnad 

mellan grupperna. Resultaten av analyserna gjorda 

efter livskvalitet poängen, visade en signifikant 

skillnad i gruppen som fick intervention i form av 

guidning till egenvård. 

RCT  
II 



 

  

V 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet 
 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

 Jönsson, L., Hallström, 

I., & Lundqvist, A. 
2010 

Sverige 

A multi-

disciplinary 

education 

process related 

to the 

discharging of 

children from 

hospital when 

the child has 

been diagnosed 

with type 1 

diabetes -a 

qualitative study 

Att söka en 

djupare förståelse 

för hur 

diabetesteamet 

föräldra- och 

barnutbildningspro

cess fungerar, från 

upptagande till 

ansvarsfrihet, 

bland familjer med 

barn/ungdomar 

som nyligen 

diagnostiserats 

med typ 1-diabetes 

 Multiklinisk, 

kvalitativ studie. 

Patienter med 

nydiagnostiserad 

T1DM från 3 sjukhus 

inkluderades i 

intervjustudien. En 

kvalitativ 

innehållsanalys 

gjordes av innehållet 

för att nå resultatet 

  
16 

(0) 

För att nå självhälsostatus hos patienten, som var målet för 

diabetesutbildningsprogrammet, behöver barnet och 

föräldrarna styras till egenvård genom att ge dem kunskap 

om sjukdomen och dess behandling. Hela familjen behöver 

förstå behovet av samarbete i processen. För att göra detta 

krävs en förståelse av de enskilda personligheterna i 

familjen och efter det, få en övergripande bild. 

K 

I 

Kassai, B., Rabilloud, M., 

Bernoux, D., Michal, C., 

Riche, B., Ginhoux, T., 

Laudy, V., Terral, D., 

Didier-Wright, C., Maire, 

V., Dumont, C., 

Cottancin, G., Plasse, M., 

Jeannoel, GP., Khoury, J., 

Bony, C., Lièvre, M., 

Drai, J., & Nicolino, M.  

2015 

Frankrike 

 Management of 

adolescents with 

very poorly 

controlled type 1 

diabetes by 

nurses: a parallel 

group 

randomized 

controlled trial 

Att se om 

noggrann kontroll 

över patienternas 

(ungdomar med 

typ 1-diabetes) 

självhantering av 

sin diabetes kunde 

förbättras genom 

sjuksköterskerådgi

vning 

RCT, multicenter 

studiedesign. 

Datagenererat 

randomiseringsutval 

som fördelade 

deltagarna till 

interventions- eller 

kontrollgrupp. 

Frågeformulär 

användes, HbA1c 

värden mättes och 

jämfördes i dataanalys 

77 
(7) 

HbA1c-värdena och deltagarnas tillfredsställelse av 

uppföljningsperioden visade ingen signifikant skillnad efter 

sjuksköterskans intervention. Dialogen med familjen och 

den terapeutiska utbildningen var mycket användbar för 

åtta ungdomar, användbar för 32, och inte alls användbar 

för 14 ungdomar. Patienterna tillfrågades om rådgivningen 

skulle generaliseras för alla barn med typ 1-diabetes, 44 

tyckte det och 9 var oeniga. 

RCT  
I 



 

  

VI 

Matris över inkluderade artiklar 

 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

 Kime, N.  
2014  

UK & Irland  

Join us on our 

journey': exploring the 

experiences of 

children and young 

people with type 1 

diabetes and their 

parents. 

 Fokus på barn och ungdomar 

med T1DM och deras föräldrar 

samt deras erfarenheter av 

diabetesbehandling 

Multiklinisk studie- 

kvalitativ metod. 
116 unga och 141 

föräldrar deltog i 

studien. 

257 
(0) 

Deltagarna var positiva till sin 

diabetesvård, men upplevde osäkerhet 

mot vårdpersonal på vårdavdelning. 

Deltagarna upplever att vårdpersonal är 

osäkra på hur man behandlar och 

bemöter ungdomar med T1DM. 

Ungdomarna uppgav att de uppfattade att 

vårdpersonalen hade bristande kunskap 

och visade osäkerhet kring T1DM 

behandling och hade därför en begränsad 

delaktighet i deras vård. 

K  
II 

Kime, N., 

McKenna, 

J., & 

Webster, L. 

2013  
UK & Irland 

Young people's 

participation in the 

development of a self-

care intervention 

Syftet var att upptäcka unga som 

trodde på ett program som gjorde 

patienten till expert på sig själv. 

För att sjukvården skulle kunna 

möta olika patienters unika 

hälsobehov och samarbeta med 

ungdomar för att utveckla en 

egenvårds intervention som 

skulle hjälpa dem hantera sitt 

tillstånd bättre och förbättra deras 

livskvalitet. 
 

Kvalitativ studie, 

Inspelade samtal med 

grupper om 2- 6 

personer i varje. 

Medarbetare till 

huvudforskaren 

utförde innehållsanalys 

och datareduktion av 

transkripten. 

41 
(0) 

Ungdomar var positiva med att ha 

tillgång till ett själv hälsoprogram, 

specifikt riktat för att hjälpa dem. De 

lyfte fram fem huvudämnen de ville lära 

sig mer om: 1. Att få en högre nivå av sin 

kunskap och på så sätt undvika 

sjukhusvistelser. 2. diskutera hur deras 

tillstånd kunde påverka milstolpar i deras 

liv (vänner, skola, karriär, relationer)  
3. Kroppsbild och självkänsla. 4. Hur de 

skall berätta för andra om deras sjukdom, 

samt kunna prata mer funktionellt med 

vårdpersonal. 5. Lära sig att hantera sin 

sjukdom för att bli mer säkra på sig 

själva och på så vis mer autonoma. 

K  
I 
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Matris över inkluderade artiklar 
 
 

 

 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

King, P.S., Berg, 

C.A., Butner, J., 

Drew, L.M., Foster, 

C., Donaldson, D., 

Murray, M., 

Swinyard, M., 

Wiebe, D.J 
2011 
USA 

Longitudinal 

Trajectories of 

Metabolic Control 

across Adolescence: 

Associations with 

Parental Involvement, 

Adolescents’ 

Psychosocial Maturity, 

and Health Care 

Utilization. 

Att förutse den 

metaboliska 

kontrollen hos 

ungdomar med T1DM 

utifrån ungdomars 

psykosociala mognad 

och länka ihop 

metabolisk kontroll 

till hälso- och 

sjukvården. 

Kvalitativ studie. Ungdomar med 

T1DM som uppfyllde forskarnas 

kriterier för att delta valdes ut 

från två sjukhus. Frågeformulär 

användes med mätbara 

svarsalternativ från 1-5, de 

analyserades med hjälp av 

Bayesian Information Criterion, 

mätvärden av HbA1c 

dataanalyserades. 

252 
(21) 

Ungdomar med dålig och snabbt 

försämrad metabolisk kontroll 

rapporterade lägre övervakning av 

föräldrarna, lägre funktionell autonomi 

och lägre självbestämmande än andra. De 

löpte 6,4 gånger större sannolikhet att 

rapportera diabetesrelaterade akutbesök 

och 9,3 gånger högre sannolikhet att 

rapportera diabetesrelaterade 

sjukhusvistelser. 

P  
I 

King, K. M., King, 

P. J., Nayar, R., & 

Wilkes, S.  
2017 

Storbritannien 

Perceptions of 

Adolescent Patients of 

the "Lived Experience" 

of Type 1 Diabetes. 

Att utforska upplevda 

erfarenheter hos 

personer med T1DM 

Kvalitativ studie.  
Fördjupade intervjuer utförda av 

en person i forskargruppen, en 

erfaren sjuksköterska och en 

kvalitativ forskare.  
Intervjuerna Transkriberades 

ordagrant, data analyserades till 

kategorier och koder. 

20  
(0) 

Deltagare uppger svårigheter att hantera 

deras hälsosituation, med stor rädsla för 

att drabbas av hypoglykemiska episoder. 

Deltagarna medger att de avsiktligt har 

högre sockervärden än rekommenderat 

för att minimera risken för hypoglykemi.  

Resultatet visar att ungdomar med 

T1DM vård brister, då vårdpersonal ej 

uppnår förväntningar från ungdomarna. 

Ungdomarna uppger att vårdpersonalen 

saknar empati, liksom den professionella 

förståelsen av sjukdomen. 

K  
I 



 

  

VIII 

 

Matris över inkluderade artiklar 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltagare Resultat Typ 

Kvalitet 

Lemes Cavini, F., 

Aparecida 

Goncalves, K., 

Macedo Cordeiro, 

S., da Silva 

Moreira, D., & 

Rodrigues Resck, 

Z. 
2016 

Brasilien 

Experiences of 

diabetic 

adolescents: A 

phenomenologic

al approach. 

Att avslöja känslor och 

betydelser av att vara en 

ungdom med typ-1 diabetes 

mellitus. 

Kvalitativ studie, 

registrerade ungdomar i 

kommunen kontaktades 

för intervjuer som 

spelades in. Transkript 

skrevs ned, lästes av flera 

forskare och 

kategoriserades. 

7 
(0) 

Sjuksköterskan behöver följa ungdomen och dess 

familj på nära håll när övergången från barn till 

ungdom sker. För att ungdomen skall kunna uppleva 

självständighet/självförtroende i sin vård, är autonomi 

och egenvård extremt viktigt i den här fasen i livet. 

Hälsopedagogik är ett utmärkt alternativ för att 

utveckla egenvård.  

K  
I  

Rostami, S., Parsa-

Yekta, Z., Najafi 

Ghezeljeh, T., & 

Vanaki, Z. 
2014 
Iran 

Supporting 

adolescents with 

type 1 diabetes 

mellitus: 
A qualitative 

study 

Syftet var att beskriva och 

utforska hur ungdomar med 

typ 1 diabetes mellitus 

upplevde behov av stöd. 

Multiklinisk kvalitativ 

studie.  Semi-

strukturerade intervjuer 

som transkribera-des, 

analyserades och 

kategorisera-des i olika 

teman 

20 
(0) 

Resultatet identifierade att ungdomarnas upplevelse 

var att de fick informativt och emotionellt stöd från 

familjen och samhället. För att ungdomarna skall 

kunna upprätthålla ett normalt liv med sin typ 1 

diabetes mellitus, behövde de själva få bestämma och 

ta en aktiv roll i att ta hand om sig. 

K  
II 

Serrabulho, M., 

Matos, M., & 

Raposo, J. 
2012 

Portugal 

The health and 

lifestyles of 

adolescents with 

type 1 diabetes 

in Portugal 

Utvärdera beteenden och 

livsstilar, psykologisk 

anpassning och socialt stöd 

hos ungdomar med typ1- 

diabetes, samt jämföra 

resultaten med en annan 

studie ”The Health of 

Portuguese Adolescents 

study”. 

Kvantitativ- 

tvärsnittsstudie. 
Enkätstudie. 

Frågeformulär bedömdes 

av en multidisciplinär 

panel.  
Statistik analyserades och 

könsgrupper jämfördes 

(11-13 år och 14-16 år).   

91 
(0) 

HbA1c värdet hos de deltagande är mycket hög, 85 

mmol/mol som medelvärde, där intervallet var mellan 

40-149 mmol/mol. De högsta värdena hade ett 

samband med sämre hälsouppfattning och sämre 

utvärdering av blodglukos. 
Denna studie visar att tonåringar är åldersgruppen 

som har mest svårigheter att erhålla en god metabolisk 

kontroll. 

P  
II 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet



 

  

IX 

Matris över inkluderade artiklar 

 

Författare 

År  

Land  

Titel Syfte Metod  Deltaga

re 
Resultat Typ 

Kvalitet 

Scholes, C., Mandleco, 

B., Roper, S., Dearing, 

K., Dyches, T., & 

Freeborn, D. 
2013 

UK & Irland 

A qualitative 

study of young 

people's 

perspectives of 

living with 

type 1 diabetes: 

do perceptions 

vary by levels 

of metabolic 

control? 

Att undersöka om 

unga personer med 

hög och låg 

metabolisk kontroll 

av T1DM har olika 

uppfattningar av 

deras liv och 

sjukdom. 

Kvalitativ 

beskrivande 

studie. Intervjuer 

spelades in och 

transkriberades. 

Genom 

induktions-

process 

identifierades 

teman.  

14 
(0) 

Personer med hög och låg metabolisk kontroll (HbA1c) uppgav 

liknande teman gällande kunskap om T1DM, hälso- och 

sjukvården.  
Dock gav de olikheter gällande upplevelsen när de blev 

diagnostiserade, då de med lågt HbA1c hanterade det bättre än de 

med högt HbA1c. De med högt HbA1c räknade ej kolhydrater i 

deras kost och tog insulin efter deras humör, medan de med lågt 

värde hade en med strukturerad vardag. de med höga HbA1c- 

värden uppgav mer självständighet och hade inte lika mycket 

kontrollerande föräldrar som de med låga HbA1c-värden. 

K 
II 

Viera de Sousa Borges, 

B., Garcia Lira Neto, JC., 

Martins Falcão, L., 

Pereira da Silva, A., & 

Freire de Freitas, RJ. 
2016 

Brasilien 

Type 1 

Diabetes 

Mellitus in 

adolescents: 

from diagnosis 

to the daily 

contact with 

the illness. 

Att förstå det 

dagliga livet för 

ungdomar som lever 

med typ 1-diabetes 

Kvalitativ studie.  
Ungdomar 

registrerade i 

Basic Care 

Network, 

Floriano, 

Brasilien, 

intervjuades.  
Intervjuerna 

spelades in, 

transkriberades, 

analyserades och 

kodades till 

ämnen 

7  
(0) 

T1DM medför många motstridiga känslor, och att sjukdomen 

medför förändringar i deltagarnas liv.  
Närvarande eller frånvarande av känslor beror på personens 

resurser, kunskap, hur personen fick reda på sin sjukdom, stöd från 

familj och vänner.  
Rädslan är den vanligaste känslan, och författarna menar att 

rädslan inte endast förekommer för att man har en kronisk 

sjukdom, utan för att det är okänt samt behovet av daglig och 

kontinuerlig vård.  
Dagliga rutiner med egenvårdsansvar och acceptans krävdes för att 

kunna ha terapeutisk kontroll, vilket var det svåraste att anpassa 

sig till. De betonar även att sjuksköterskans betydelse är av stor 

vikt. 

K  
I 

Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) I = Hög kvalitet, II = 

Medel kvalitet, III = Låg kvalitet  



 

  

X 

BILAGA C 

Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och 

kvalitativ metodansats, modifierad utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). 

KOD OCH KLASSIFICERING                                                    VETENSKAPLIG KVALITET 

 I = Hög kvalitet II = 

Medel 
III = Låg kvalitet 

Randomiserad kontrollerad studie/Randomised 

controlled trial (RCT) är prospektiv och innebär 

jämförelse mellan en kontrollgrupp och en eller flera 

experimentgrupper. 

Större välplanerad och väl genomförd 

multicenterstudie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder inklusive 

behandlingsteknik. Antalet patienter/deltagare 

tillräckligt stort för att besvara frågeställningen. 

Adekvata statistiska metoder. 

 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

(CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och väl genomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 
Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagare och adekvata statistiska 

metoder. 

 

* 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har inträffat, 

exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och väl 

genomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder. 

 

* 
Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avsikten kan också vara att utveckla begrepp 

och begreppsmässiga strukturer (teorier och modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt 

beskriven. Bristfällig resultatredovisning. 

* Några av kriterierna utifrån I = Hög kvalitetet är inte uppfyllda men den vetenskapliga kvaliteten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


