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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund   
Typ 1 diabetes mellitus är en kronisk sjukdom som på grund av en bristande insulinsekretion 

leder till förhöjd blodsockernivå i kroppen. Årligen beräknas nästan 100 000 barn under 15 år 

insjukna i sjukdomen världen över och Sverige har världens näst högsta insjuknandefrekvens. 

Sjukdomen debuterar ofta i unga år hos barn och ungdomar. Behandlingen ställer höga krav 

på individerna som gör sjukdomen svår att hantera, speciellt i ungdomen då många 

förändringar sker både fysiskt, psykiskt och socialt. Det har visat sig att ungdomar har sämre 

egenvård jämfört med andra åldersgrupper och en stor del av alla ungdomar med typ 1 

diabetes uppnår inte målen för behandlingen. Uppnås inte behandlingsmålen ökar risken för 

komplikationer, vilket påverkar både individ och närstående. Komplikationer medför även 

längre vårdtider och ökade samhällskostnader. 

 

 

Syfte  
Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar egenvården hos ungdomar med 

diabetes typ 1. 

 

 

Metod  
En allmän litteraturöversikt med en integrerad analysmetod användes. 15 artiklar valdes ut 

från databaserna CINAHL och PubMed. Artiklarna granskades och vetenskaplig 

klassificering och kvalitet bestämdes. 

 

 

Resultat 
Ungdomsåren är en svår period för personer med T1DM och det finns många faktorer som 

påverkar ungdomars egenvård. För ungdomar visade sig föräldrars stöd vara både påfrestande 

och nödvändigt för hantering av egenvård. Stöd från vänner och sjuksköterska hade en 

betydande roll, samtidigt som stödet inte visade på bättre HbA1c. Vidare kunde psykiskt 

välmående relateras till god egenvård och tid sedan diagnos hade viss betydelse för acceptans 

av sjukdomen och följsamhet i behandlingen. Skillnader kunde ses mellan flickor och pojkar, 

då flickor var mer benägna än pojkar att påverkas av relationer med vänner och familj.  

 

 

Slutsats 
För att en god egenvård ska kunna bedrivas krävs ett samarbete och ett gemensamt ansvar 

mellan ungdom, förälder och sjukvårdspersonal. Att känna acceptans, tillhörighet och stöd 

har också betydelse för ungdomars hantering av egenvården. Sjuksköterskan har en väsentlig 

roll i ungdomars egenvård genom utbildning och stöttning. 

 

 

Nyckelord: Typ 1 diabetes, egenvård, ungdomar.  
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INLEDNING 
Diabetes mellitus är en vanlig folkhälsosjukdom som berör både barn och vuxna i olika åldrar 

världen över. Enligt World health organisation [WHO] (2016) är diabetes den sjätte 

vanligaste dödsorsaken i världen. Årligen beräknas nästan 100 000 barn under 15 år insjukna 

i typ 1 diabetes mellitus världen runt (Soltész, 2003). Sverige har världens näst högsta 

insjuknandefrekvens i typ 1 diabetes bland barn och ungdomar (Socialstyrelsen, 2009).  

 

Typ 1 diabetes mellitus [T1DM] är en kronisk sjukdom som på grund av en bristande 

insulinsekretion leder till förhöjd blodsockernivå i kroppen (Craig et al., 2014). Sjukdomen 

bryter ut i allt yngre åldrar och medför att både barn och ungdomar behöver anpassa sina liv 

efter sjukdomen. Att mäta sitt blodsocker flera gånger om dagen och behöva tänka på hur 

mycket kalorier mat innehåller kan vara krävande. Framförallt i en ålder då många 

förändringar sker i kroppen, både fysiskt, emotionellt och socialt (Castensøe-Seidenfaden et 

al., 2017). Denna studie belyser ungdomar (10-18 år) och deras erfarenheter kring 

egenvården av typ 1 diabetes. 

 

BAKGRUND 

Typ 1 diabetes mellitus 
Diabetes mellitus är ett samlingsnamn för flera sjukdomar, varav typ 1 diabetes mellitus är en 

av dem. Tidigare kallades diabetes mellitus för sockersjukan av den orsaken att sjukdomarna 

leder till ökad halt socker i blodet. Redan 1000 år f. Kr. kunde diagnosen diabetes ställas. 

Ordet diabetes kommer från grekiskan och betyder “genompasserande”, detta syftar på de 

stora urinmängder som bildas vid sjukdomsdebuten (Alvarsson et al., 2013). Upptäckten av 

insulin gjordes på 1920-talet och var en vändpunkt i T1DM-behandlingen. För barn 

diagnostiserade med diabetes blev det nu möjligt att nå vuxen ålder (Fegan-Bohm, 

Weissberg-Benchell, DeSalvo, Gunn & Hillard, 2016). Orsaken till att barn och ungdomar får 

T1DM är inte helt klarlagd. Troligen kan genetiska faktorer i kroppens immunförsvar 

tillsammans med miljöpåverkan öka risken att få T1DM (Coppieters, Van Belle & Von 

Herrath, 2011). 

 

T1DM är en autoimmun sjukdom vilket innebär att kroppens immunförsvar bryter ned de 

celler som producerar insulin. Utan insulin kan kroppens celler inte tillgodose sig energi, 

därför måste de som har T1DM behandlas med insulin via injektioner livet ut (Alvarsson et 

al., 2013). Målet i behandling av T1DM är att undvika komplikationer (Cooke & Plotnick, 

2008). En dåligt kontrollerad diabetes kan leda till både akuta och långsiktiga komplikationer 

som orsakas av hypoglykemi respektive hyperglykemi (Hamilton, Knudsen, Paul, Smith & 

Vaina, 2017). Hypoglykemi innebär att blodsockret är för lågt och orsakas av för mycket 

insulin i blodet. Blir blodsockret alldeles för lågt finns det risk att hamna i insulinkoma, 

hjärnan får då inte tillräckligt med glukos och personen blir medvetslös. En förhöjd nivå av 

blodsockret kallas hyperglykemi och är en följd av för lite insulin i kroppen. Åtgärdas inte 

den höga blodsockernivån genom insulintillförsel kan ketoacidos uppstå. Ketoacidos är ett 

livshotande tillstånd som kräver sjukhusvård (Alvarsson et al., 2013). För att mäta hur det 

genomsnittliga blodsockret legat på lång sikt, det vill säga en patients metabola kontroll, 

används HbA1c-värden (Steffes, 1995).  

 

Att leva med typ 1 diabetes 
I Sverige, likt i många andra länder, ökar förekomsten av T1DM hos barn och ungdomar 

under 15 år. Hos små barn är incidensen relativt låg. De flesta insjuknar i åldrarna 11-14 år 

(Dahlquist & Sjöblad, 2008). Det är också i början av ungdomsåren föräldrarna successivt 
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överlåter hanteringen av diabetes till sitt barn. Nya krav ställs på ungdomarna som dagligen 

måste ansvara för övervakning av blodglukos, administrering av insulin och dietrestriktioner 

(Lyons, Libman, & Sperling, 2013). Denna omställning kan påverka ungdomars 

hälsorelaterade livskvalitet (Caferoğlu, Inanç, Hatipoğlu & Kurtoğlu, 2016). Forskning visar 

att ett samband kan ses mellan depression och ungdomar med diabetes (Dantzera, Swendsen, 

Maurice-Tison & Salamon, 2003; Grey, Whittemore & Tamborlane, 2002). 

 

Att leva med T1DM kan vara svårt att förhålla sig till, inte minst under en tid då viljan att 

passa in och vara som alla andra är särskilt viktig (Alvarsson et al., 2013). I skolan kan elever 

med diabetes hamna i situationer då diabetesbehandlingen blir svår att genomföra på ett bra 

sätt. Skolmat och fysisk aktivitet som skolidrott eller bollspel på rasten påverkar blodsockret. 

Förhöjda eller för låga blodsockervärden påverkar koncentration och prestationsförmåga. För 

ungdomars trygghet är det betydelsefullt att skolpersonal har tillräckligt med information om 

vad som påverkar blodsockret, akuta komplikationer och hur diabetes behandlas (Johansson 

& Forsander, 2008).  

 

Föräldrar och vänner 

Under ungdomsåren har familjen en betydande roll i hanteringen av diabetes (Monaghan, 

Helgeson & Wiebe, 2015). När barn övergår till ungdom ligger vanligtvis det största ansvaret 

på föräldrarna som ännu är involverade i sitt barns hälsa. I slutet av ungdomsåren har nästan 

hela ansvaret övergått till ungdomen själv (Christie & Viner, 2005). Överkontrollerande och 

oroliga föräldrar kan leda till konflikt mellan barn och vuxen (Weinger, O'Donnell, & 

Ritholz, 2001). Det kan även vara problematiskt när tonåringen försöker uppnå 

självständighet i sin egenvård, då detta kan leda till bristande tro på sin egen förmåga (Segrin, 

Woszidlo, Givertz & Montgomery, 2013). Ungdomstiden handlar dels om frigörelse från sina 

föräldrar samtidigt som föräldrars närvaro och regler är av lika stor betydelse (Berg Kelly, 

2008). Ett idealiskt scenario är när ungdomarna tillåts att utveckla självständighet i sin 

diabetesvård med hjälp och stöd från föräldrarna, utan att föräldrarna blir för påträngande 

(Carroll, Downs & Marrero, 2007; Hanna & Guthrie, 2001).  

 

Under ungdomstiden ökar vänners inflytande i det vardagliga livet och ungdomen blir mer 

engagerad och involverad i sina vänner (Dishion & McMahon, 1998). För ungdomar ökar 

risken att vara delaktig i riskfyllt beteende när de är tillsammans med sina vänner i en 

förväntansfull situation och samma beteende förväntas hos alla. Att socialisera sig med 

jämlika personer och känna tillhörighet är extra betydelsefullt i ungdomsåren (Colver & 

Longwell, 2013). Tillsammans med sina vänner introduceras ungdomar för fester som kan 

innefatta både alkohol, rökning, droger och att sova längre på dagarna, vilka alla är faktorer 

som påverkar blodsockret (Brink, Miller & Moltz, 2002). Stöd från vänner har visats ha 

betydelse för ungdomar med T1DM då det vanligtvis finns en ökad press att passa in (Carroll 

et al., 2007; Williams, 1999). En studie visar att vänner vanligtvis uppfattades som stödjande 

i ungdomarnas diabeteshantering (Carroll & Marrero, 2006). 

 

Sjuksköterskans professionella ansvar 

Sjuksköterskeyrket är ett komplext yrke. För att kunna genomföra en patientsäker vård med 

hög kvalité krävs kunskap, förståelse, värderingsförmåga och ett professionellt 

förhållningssätt (Finnström, 2014). Sjuksköterskans professionalitet och omtänksamhet har 

visat sig vara viktigt då detta bidrar till ökad tillit mellan patient och sjuksköterska och detta 

förbättrar i sin tur patienters upplevelse av vården (Dinç, & Gastmans, 2013). God 

kommunikation är nödvändigt i sjuksköterskans arbete och används vanligtvis i vården för att 

påverka patientens välmående eller hälsostatus (Fleischer, Berg, Zimmermann, Wüste, & 
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Behrens, 2009). Ytterligare krävs det att sjuksköterskan kan följa vårdhygieniska principer 

och handla i enlighet med god etik (Finnström, 2014). En etisk kod har tagits fram av 

International Council of Nurses och används av sjuksköterskan som vägledning i det etiska 

arbetet (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Koden beskriver sjuksköterskans 

ansvarsområden som huvudsakligen innefattar att främja hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande (Finnström, 2014).  

 

För att sjuksköterskeprofessionen ska kunna möta patientens behov och utveckla 

omvårdnaden krävs det att sjuksköterskan har rätt kunskap och kompetens. Sex 

kärnkompetenser har tagits fram för att tydliggöra professionens kompetens och för att 

vägleda sjuksköterskan i arbetet. Dessa är: personcentrerad vård, samverkan i team, 

evidensbaserad vård, förbättringskunskap, informatik och säker vård (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017).  

 

Diabetesteamet 

Vid kroniska sjukdomar krävs vanligtvis multidisciplinära team för att uppnå en optimal 

sjukdomsbehandling och erfarna sjuksköterskor är en viktig resurs (Wagner, 2000). T1DM är 

en komplex sjukdom, därför behövs vårdpersonal med olika kompetens och professioner. 

Insulinadministration, övervakning av blodglukos, måltidsplanering och sökning av 

komplikationer är exempel på uppgifter som diabetesteamet har (Daneman, 2006). Teamets 

uppgift är också att stödja ungdomar, utvärdera deras hantering av T1DM (Boland, Ahern & 

Grey, 1998) och övervaka utvecklingen av metabol kontroll (McBroom & Enriquez, 2009). 

Enligt nationella vårdprogrammet för barn- och ungdomsdiabetes ska alla barn och ungdomar 

erbjudas vård från ett multidiciplinärt vårdteam, ett så kallat diabetesteam. Teamet består av 

barnläkare med inriktning på endokriniologi, diabetessjuksköterskor, dietister, kuratorer och 

socialarbetare (Pihoker, 2014). Målet med vården är att främja livskvalité och normal tillväxt 

samt förebygga diabeteskomplikationer och erbjuda undervisning i hantering av egenvård och 

hjälpmedel (Barnläkarföreningen, 2016). För att stödja barn med kroniska sjukdomar och 

deras familjer är betydelsen av ett multidiciplinärt team stort (McBroom & Enriquez, 2009). 

Stödet behövs för att sjukdomen ska bli hanterbar (Grey, Boland, Davidson, Yu & 

Tamborlane, 1999). 

 

Diabetessjuksköterskan 

Diabetessjuksköterskan har en omfattande roll i diabetesvården och är ofta den person som 

har regelbunden kontakt med patienten (Sörman, 2012). En viktig del är att främja god 

egenvård genom undervisning, stöttning och att ge råd om problem uppstår, både till barn och 

förälder (Mensing et al., 2000; Pelicand, Fournier, Le Rhun & Aujoulat, 2015; Sörman, 

2012). Egenvårdsutbildning innehåller både information och kunskap om sjukdomen 

tillsammans med praktiska instruktioner som patienten behöver för att klara av att sköta sin 

egenvård (Davis, 1990). För att ge lämpliga råd och behandlingsrekommendationer måste 

vårdpersonal vara medvetna om de typer av riskbeteenden som ungdomar är mest sannolika 

att engagera sig i och hur dessa beteenden kan påverka deras glykemiska kontroll och andra 

hälsoutfall (Dumser et al., 2011). Uppföljning av medicinsk behandling tillsammans med 

kost- och motionsrekommendationer diskuteras i samråd med både patient och läkare. 

Kontroller av HbA1c bör göras regelbundet för att utvärdera den pågående behandlingen 

(Sörman, 2012). Sjuksköterskans mål angående kost hos ungdomar bör vara att uppmuntra 

lämpliga och hälsosamma kostvanor samtidigt som socialt, kulturellt och psykiskt välmående 

bevaras (Aslander-van Vliet, Smart, & Waldron, 2007). Sjuksköterskan har även som uppgift 

att ha kontakt med andra verksamheter som rör barnet såsom skola, sociala myndigheter och 

psykiatrin (Örtqvist, Forsander & Sjöblad, 2008).  
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Ansvaret för att utbilda patienter i egenvård ligger hos diabetessjuksköterskan (Berne, 2012).  

Croom et al. (2011) betonar vikten av ett personcentrerat förhållningssätt vid utbildning av 

egenvård då ett personcentrerat förhållningssätt stärker patientens och anhöriges tro på sig 

själv och sin egen förmåga. Med personcentrering menas att den omvårdnadshandling som 

genomförs anpassas efter varje enskild individ i samråd med patient och anhörig (Svensk 

sjuksköterskeförening, 2017). Vid patientutbildning ska de råd som diabetessjuksköterskan 

ger stärkas av evidens och forskning bör komplettera den beprövade erfarenheten. 

Evidensbaserad omvårdnad bygger på vetenskapligt framtagen kunskap som genom hänsyn 

till patientens önskemål och förväntningar tillämpas i den praktiska omvårdnaden. Av den 

information som ges patienter, uppfattas endast en viss del och vissa delar av informationen 

tar patienten inte till sig alls (Wikblad, 2012). Sjuksköterskan kan därför uppmuntra föräldrar 

till att vara engagerade i sina barns behandling för att underlätta för ungdomarna (Viklund, 

Örtqvist & Wikblad, 2007). En studie visade att sjuksköterskor, jämfört med läkare, bidrog 

med bättre egenvårdsutbildning, spenderade mer tid med patienterna och var bättre på att 

lyssna (Siminerio, Funnell, Peyrot & Rubin, 2007). 

 

Egenvård 
Egenvård är ett begrepp med många definitioner, i stort hänvisar begreppet till individuellt 

ansvar för ett hälsosamt livsstilbeteende (Omisakin & Ncama, 2011). Egenvård innebär både 

att ha förmåga att ta hand om sig själv och genom egna handlingar genomföra det som krävs 

för att uppnå, behålla eller främja optimal hälsa (Richard & Shea, 2011). Egenvård vid 

diabetes handlar om att patienten själv gör det den kan för att främja sin egen hälsa, trots 

närvaro av sjukdomen (Shrivastava, Shrivastava & Ramasamy, 2013).  

 

Orems egenvårdsteori bygger på varje individs förmåga att vårda sig själv och sina 

närstående. Hon anser att alla människor har potential att vårda sig själva men med olika 

förutsättningar. Kapaciteten att vårda sig själv kan påverkas av flera grundläggande faktorer 

som kön, ålder, hälsostatus, mognadsnivå, livsstil, socialt nätverk och familjesituation. 

Egenvårdsåtgärderna anpassas efter varje individs förmåga. Exempelvis förväntas inte att ett 

barn har fullständiga egenvårdsförmågor och kan därför behöva mer hjälp och stöd från 

närstående och sjuksköterska. Vid en högre mognadsnivå kan individen ta ett större ansvar 

för sin egenvård och sjuksköterskan bör finnas där för visst stöd som undervisning och 

vägledning (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012).  

 

Egenvården unga med T1DM ställs inför involverar förutom dagliga insulininjektioner och 

frekvent blodsockermätning även kontroll av den mat de ska äta, samt regelbunden motion 

(Glasgow et al., 1999). God kost och regelbunden motion bidrar till att hålla en jämn 

blodsockernivå samt att komplikationer kan reduceras (Samuelsson et al., 2008; Vessby, Asp 

& Axelsen, 2009). Studier har visat att ungdomar som är fysiskt aktiva har bättre metabol 

kontroll, det vill säga ett lägre HbA1c-värde (Schweiger, Klingensmith & Snell-Bergeon, 

2010; Valerio et al., 2007).  

 

Forskning visar att ungdomar hanterar sin egenvård sämre jämfört med yngre barn och vuxna 

(Anderson, Auslander, Jung, Miller & Santiago, 1990; Clements et al., 2016). Det är vanligt 

att ungdomar har dålig metabol kontroll (Amin et al., 2008; Dunger & Acerini, 1998; Kovacs, 

Kass, Schnell, Goldston & Marsh, 1989) och att de ofta glömmer att ta sitt insulin eller att 

testa sitt blodsocker (Weissberg-Benchell et al., 1995). Vidare visar en studie att enbart en 

femtedel av ungdomar mellan 13-20 år når målvärdet för HbA1c (Lyons et al., 2013). Samma 

problem kan ses i Sverige där många ungdomar med T1DM har höga HbA1c-värden. Uppnås 
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inte behandlingsmålen för T1DM ökar risken för komplikationer som medför längre vårdtider 

och ökade samhällskostnader (Steen Carlsson, 2009). Egenvården är livslång och kan vara 

ansträngande men vinsterna med god egenvård är många (Wikblad, 2012).  

 

Problemformulering 

Typ 1 diabetes är en livslång sjukdom som innebär en permanent förändring för de barn och 

ungdomar som drabbas. Behandlingen medför vissa krav såsom täta insulininjektioner, daglig 

blodsockerkontroll och planering av diet. Diagnosen medför även att akuta och kroniska 

komplikationer kan uppstå. Ungdomar ställs inför en tid då fler egna beslut tas och ett större 

ansvar läggs över från förälder till barn. En egen identitet börjar växa fram samtidigt som 

viljan att passa in är extra viktig. Att ha T1DM under ungdomsåren kan vara svårt att förhålla 

sig till då många fysiska och psykiska förändringar sker. Samtidigt behöver egenvården 

balanseras med det vardagliga livet. Forskning visar att ungdomar har sämre egenvård 

jämfört med andra åldersgrupper och en stor del av alla ungdomar med T1DM har inte nått 

målet för HbA1c. Sämre egenvård påverkar behandlingen och ett sviktande blodsocker kan 

öka risken för komplikationer hos ungdomar. Komplikationer medför extra lidande för 

individen samt ökade samhällskostnader. Utifrån ovan nämnd problembild avser denna studie 

att beskriva faktorer som påverkar egenvården hos ungdomar med T1DM. Förhoppningen är 

att insamlad kunskap ska öka sjuksköterskans möjlighet till stöd i egenvården. 

 

SYFTE   

Syftet med studien var att beskriva faktorer som påverkar egenvården hos ungdomar med 

diabetes typ 1. 

 

METOD  

Val av Metod 

En allmän litteraturöversikt valdes för detta examensarbete. Syftet med en allmän 

litteraturöversikt är att sammanställa vilken kunskap som finns inom ett visst område för att 

sedan beskriva och analysera de studier som valts (Forsberg & Wengström, 2015). 

En litteraturöversikt ger forskaren ett sammanhang och bekräftar om ny forskning behövs 

(Polit & Beck, 2017). I relation till syftet valdes litteraturöversikt som metod för att granska 

och sammanställa faktorer som påverkar egenvården hos ungdomar med T1DM. 

 

Urval 

Artiklarna som valdes berör ungdomar i åldern 10-18 år och hade diagnostiserats med T1DM. 

Varje människa under 18 år definieras som barn (Unicef, 2017). I Sverige övergår barnavård 

till vuxenvård vid 18-20 års ålder. Övergången innebär en del förändringar (Forsander, 2008), 

därför inkluderades enbart artiklar som berör ungdomar upp till 18 år som inte övergått till 

vuxenvården. 

 

Inledningsvis gjordes en översiktlig sökning för att se om valt ämne var tillräckligt beforskat. 

Vi fann mycket forskning kring ungdomars upplevelser av egenvård medan forskning som 

fokuserade på sjuksköterskans roll och påverkan på ungdomars egenvård var begränsad. 

Därför valdes att studera faktorer som påverkar egenvården utifrån ungdomarnas perspektiv. 

Willman, Bahtsevani, Nilsson och Sandström (2016) anser att litteraturöversikter där fokus är 

patienternas upplevelser bör studier med såväl kvalitativ och kvantitativ ansats inkluderas, 

därför har artiklar av både kvalitativ och/eller kvantitativ ansats inkluderats. Samtliga artiklar 

ska vara framtagna i Europa, USA eller Kanada. Artiklarna ska vidare vara skrivna på 

svenska eller engelska, vilka är de språk författarna behärskar. För att höja artiklarnas kvalité 

och trovärdighet var “research articles”, samt  “peer reviewed” ett kriterium vid sökningar i 



8 
 

CINAHL (Polit & Beck, 2017). Artiklar äldre än tio år (2007-2017) och studier rörande 

annan typ av diabetes än T1DM exkluderades. Vidare exkluderades artiklar som var av låg 

kvalitet samt de som inte var etiskt försvarbara eller etiskt granskade.  

 

Datainsamling  

Datainsamling gjordes genom att artiklar med titlar som hade relevans för syftet valdes.  

Sökning av artiklar gjordes i två vetenskapliga databaser, CINAHL och PubMed. CINAHL är 

en databas som innehåller vetenskaplig litteratur med inriktning på omvårdnadsforskning. 

PubMed är en bredare databas med vetenskaplig litteratur om medicin, omvårdnad och 

odontologi (Forsberg & Wengström, 2015). För att hitta sökord och översätta medicinska 

termer användes svensk MeSH (Karolinska Institutet, u.å.). Sökningar gjordes med CINAHL 

headings, MeSH-termer samt i fritext. För att begränsa och precisera våra sökningar 

varierades olika kombinationer av sökord. Kombinationer av sökorden gjordes med “AND” 

för att få ett smalare resultat och “OR” för att få ett bredare resultat (Goodman, 1993, 

refererat i Forsberg & Wengström, 2015). Presentationen av våra sökord redovisas i tabell 1.  

 

Databearbetning  
Inledningsvis lästes titlar och abstrakt för valda artiklar för att se om innehållet var relevant 

för syftet (Rosén, 2017). Därefter lästes hela artiklarna enskilt av båda författarna. Enligt 

Måns Rosén (2017) bör de artiklar som används i studien granskas av två oberoende 

granskare. Vid olika sökningar har vissa artiklar funnits flera gånger, genom att söka i olika 

databaser och med olika sökordskombinationer, detta kallas för sensitivitet och ökar studiens 

trovärdighet (Henricson, 2017). För att undvika feltolkning av innehållet i artiklarna gjordes 

en översättning av komplicerade ord med hjälp av lexikon. Vid bearbetningen tog författarna 

ställning till om studien fått tillstånd från etisk kommité eller om etiska överväganden på 

annat sätt redovisats. Uppfylldes inte dessa krav exkluderades artikeln från resultatet. 

Vetenskapliga artiklar som redovisar urval, datainsamling, dataanalys, resultat, slutsatser 

samt diskussion anses hålla god vetenskaplig kvalitet (Polit & Beck, 2017). Inkluderade 

artiklar bearbetades i Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för vetenskaplig 

klassificering samt kvalitet avseende studier med kvantitativ och kvalitativ metodansats, var 

god se bilaga A. Bedömningsunderlaget användes för att värdera artiklarnas kvalitet samt för 

att ge dem vetenskaplig klassifikation, var god se bilaga B (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Dataanalys 

Totalt valdes 15 artiklar ut av hög eller medelhög kvalitet. För att sammanställa resultatet i 

denna litteraturstudie användes en integrerad analys (Kristensson, 2014). Artiklarnas resultat 

granskades separat av författarna som enskilt kom fram till likheter och skillnader (Forsberg 

& Wengström, 2015). Därefter diskuterades fyra huvudteman gemensamt fram som redovisas 

i resultatet (Kristensson, 2014). Genomgående i arbetetet eftersträvades objektivitet för att 

undvika att egna värderingar påverkade resultatet (Polit & Beck, 2017).  
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Tabell 1. Översikt databassökning. 

Databas 

Datum 

Sökord Antal 

träffar 

Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

CINAHL 

1/11-17 

Diabetes type 1 AND  

adolescence AND self 

care 

165 53 7 3 

CINAHL 

1/11-17 

Diabetes mellitus typ 1 

AND self care OR quality 

of life 

312 21 4 2 

CINAHL 

15/11-17 

Personnel, health facility 

OR self care AND 

diabetes mellitus, type 1 

AND adolescence 

126 

  

5 3 2 

PubMed 

15/11-17 

Diabetes, type 1 AND 

adolescent AND 

counseling AND treatment 

outcome 

13 4 2 1 

CINAHL 

16/11-17 

Diabetes mellitus, type 1 

AND adolescence AND 

interviews 

50 30 5 2 

CINAHL 

16/11-17 

Diabetes Mellitus, Type 1 

AND adolescence AND 

friendship 

4 3 1 1 

CINAHL 

17/11-17 

Diabetes mellitus type 1 

AND adolescence AND 

life experience 

13 4 3 1 

PubMed 

19/11-17 

Adolescent AND diabetes 

mellitus, type 1 AND 

social behavior 

59 12 3 2 

PubMed 1/12-

17 

Experience AND 

Adolescent AND diabetes 

mellitus, type 1 AND self 

care 

53 16 5 0 

PubMed 

26/11-17 

Predictors AND metabolic 

control AND adolescent 

AND diabetes, type 1 

35 6 4 1 

TOTALT 
  665 95 26 15 
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Forskningsetiska överväganden 

Denna litteraturöversikt syftar till att samla kunskap som är användbar för omvårdnad som 

kan hjälpa både omvårdnadspersonal, patient och anhöriga. Arbetet avser att studera 

forskning som baseras på upplevelser av ungdomar med T1DM. I enlighet med Sandman och 

Kjellström (2013) bör omvårdnadsstudier skapa kunskap och förbättra enskilda personers liv 

samt samhället i stort. Ofta har olika grupper olika nytta av forskningen.   

 

Målet med denna litteraturöversikt var att se över egenvården hos ungdomar med T1DM. 

Studien måste därför granska artiklar som rör barns upplevelser. Forskning får göras på barn 

då syftet är att förbättra barns situation. Informationen i valda studier ska vara anpassad i 

förhållande till barnets ålder och samtycke från barnet ska ha angivits (Kjellström, 2017). 

Konfidentialitet är ett sätt att skydda deltagarna från att känsliga uppgifter sprids, därför har 

endast artiklar där deltagarnas uppgifter inte redovisas inkluderats i arbetet (Vetenskapsrådet, 

2017). Vidare är artiklarna i denna studie antingen etiskt granskade eller etiskt försvarbara för 

att garantera skydd för den enskilda människan och respekt för människovärdet (Kjellström, 

2017).  

 

Forskningsstudier bör innehålla en felanalys eller en diskussion av förhållanden som skulle 

kunna påverka resultatens hållbarhet (Vetenskapsrådet, 2017). Resultatet i detta arbete  

diskuteras kritiskt och ärligt, eventuella felkällor eller bristande hållbarhet framgår tydligt i 

diskussionen. Arbetet strävar genomgående att hålla en god vetenskaplig sed som innefattar 

frånvaro av plagiat och ohederlighet (Vetenskapsrådet, 2011, refererat i Forsberg & 

Wengström, 2015). 

 

RESULTAT  

Artikelsökningen resulterade i 15 stycken artiklar. Artiklarnas resultat analyserades med en 

integrerad analysmetod och huvudteman valdes ut för att förtydliga resultatet. Huvudteman 

delades in i: Föräldrarnas involvering, Att inte vara som sina vänner, Stödet från 

sjuksköterskan, Sjukdomens psykologiska påverkan. 

 

Föräldrarnas involvering 
Föräldrarnas roll var att påminna sina barn att sköta sin egenvård och att förse barnen med 

lämplig mat. Vissa ungdomar tyckte påminnelserna var irriterande, medan andra tyckte att 

påminnelserna var viktiga i upprätthållandet av en hälsosam livsstil (Spencer, Cooper & 

Milton, 2013; Spencer, Cooper & Milton, 2014). Ungdomarna kände ett behov av att frigöra 

sig från sina föräldrar och att vara självständiga i sin hantering av egenvården (Babler & 

Strickland, 2015; Spencer et al., 2013; Sullivan-Bolyai et al., 2014; Viklund & Wikblad, 

2009). Att ta fler egna beslut gav ungdomar erfarenheter kring framsteg och misstag som de 

sedan reflekterade över och lärde sig av (Viklund & Wikblad, 2009). Många föräldrar 

försökte ta över ansvaret från ungdomarna vilket var ett hinder i egenvården. För mycket 

kontroll och konstanta påminnelser ledde ofta till att ungdomarna struntade i att sköta sin 

egenvård (Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; Spencer et al., 2013; 

Sullivan-Bolyai et al., 2014; Viklund & Wikblad, 2009). 

 

Däremot visade flera studier att det fanns ett samband mellan föräldrars involvering av 

egenvården och en bättre egenvård hos ungdomarna. För lite kontroll resulterade i sämre 

egenvård (Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; Chao et al., 2016; Horton, 

Berg, Butner & Wiebe, 2009; Huus & Enskär, 2007; Spencer et al., 2013; Sullivan-Bolyai et 

al., 2014).  
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Många ungdomar och föräldrar fann en balans i hanteringen av egenvården. Ett delat ansvar i 

hanteringen ledde till bättre psykisk hälsa, bra egenvård och god metabol kontroll hos 

ungdomarna. Föräldrarna skulle visa att de litade på sina barn och samtidigt vara ett stöd när 

behovet fanns (Spencer et al., 2013; Sullivan-Bolyai et al., 2014; Viklund & Wikblad, 2009). 

Konflikter uppstod då ungdomarna försökte ta över sin egenvård och föräldrar inte hade 

samma åsikter kring hanteringen. För att undvika konflikter ljög ungdomarna ibland om sina 

värden eller helt undvek att testa sig, vilket kunde leda till förhöjda blodsockervärden (Babler 

& Strickland, 2015). En bra relation med föräldrar kunde associeras med bättre metabol 

kontroll för flickor (Helgeson, Siminerio, Escobar och Becker, 2008; Spencer et al., 2013).  

 

Att inte vara som sina vänner 
Många ungdomar berättade att de kände sig annorlunda jämfört med sina vänner på grund av 

sin diabetes. Särskilt i situationer där hantering av egenvård gav dem oönskad 

uppmärksamhet (Babler & Strickland, 2015; Chao et al., 2016; Huus & Enskär, 2007; 

Spencer et al., 2014). Det framkom att känslan att passa in var viktigt. Ungdomarna beskrev 

att de ville vara som sina vänner, detta påverkade i sin tur deras egenvård negativt (Babler & 

Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; Chao et al., 2016; Huus & Enskär, 2007; Spencer 

et al., 2013; Spencer et al., 2014). Ungdomar prioriterade ibland sociala aktiviteter med sina 

vänner framför hantering av egenvård (Chao et al., 2016; Spencer et al., 2013). Känslan av att 

vara annorlunda kunde upplevas både positivt och negativt. Några upplevde att de mognat 

fortare än andra samtidigt som de kände att de inte kunde göra samma saker som andra 

ungdomar då de alltid behövde planera sina aktiviteter efter måltider och insulininjektioner 

(Huus & Enskär, 2007). 

 

Stöttande vänner gjorde egenvården lättare att genomföra (Burke & Dowling, 2007; Spencer 

et al., 2013; Spencer et al., 2014). När deltagarna berättade om sina vänner pratade de om 

stöd, uppmuntran och förståelse, vilket hjälpte dem att klara av sin egenvård (Burke & 

Dowling, 2007). Ungdomar upplevde också att det var svårt att berätta om sin diabetes för 

sina vänner, det kunde vara frustrerande och stressande då vännerna hade felaktig 

information eller saknade förståelse (Chao et al., 2016). I situationer där vänner inte var 

stöttande eller inte kände till sjukdomen undvek ungdomarna ofta egenvård. Ungdomar med 

diabetes är mer benägna att ta sitt insulin och blodsocker i en miljö där människor omkring 

dem är informerade om sjukdomen ( Spencer et al., 2013; Viklund & Wikblad, 2009).  

 

I en studie framkom det att konflikter med vänner kunde associeras med sämre välmående 

och sämre egenvård, framförallt hos flickor. Ytterligare kunde ett samband ses mellan glada 

interaktioner med vänner, välmående och bättre egenvård, särskilt bland flickor (Helgeson, 

Lopez & Kamarck, 2009). En annan studie visade att stöd från vänner inte signifikant 

förbättrade HbA1c. Negativa relationer med vänner försämrade HbA1c, även här särskilt hos 

flickor (Helgeson et al., 2008). 

 

Stödet från sjuksköterskan 
En viktig faktor för att uppnå god egenvård hos ungdomar var stöd från sjuksköterskor. 

Ungdomar som upplevde stöd från hälso- och sjukvårdspersonal hade bättre följsamhet än de 

som inte upplevde det. Kontinuerlig kontakt bidrog till att upprätthålla motivationen (Kyngäs, 

2007; Spencer et al., 2014). I en studie framkom det att sjuksköterskor ansåg att 

egenvårdsutbildning var användbart för ungdomarna (Kassai et al., 2015). Däremot visade en 

annan studie att ungdomarna upplevde att den information de fick från sjuksköterskan inte 

alltid var överförbar till det vardagliga livet (Spencer et al., 2013). Kassai et al. (2015) kom 

fram till att sjuksköterskerådgivning inte signifikant påverkade ungdomarnas HbA1c-värde, 
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samtidigt uppskattade de flesta deltagarna i studien sjuksköterskerådgivning och menade att 

detta borde tillämpas alla ungdomar. Delat beslutsfattande och en gemensam problemlösning 

mellan ungdom och hälso- och sjukvården påverkade ungdomarnas förmåga att sköta sin 

egenvård. Ungdomarna fick ta fler egna beslut och motiverades till att sköta egenvården för 

sin egen skull. Detta ledde till att ungdomarna i högre grad kände acceptans för sin sjukdom 

och egenvården blev bättre (Husted et al., 2014; Viklund & Wikblad, 2009). Ungdomar 

uppgav att skolsjuksköterskan hjälpte till mycket i egenvården under skoltid. 

Skolsjuksköterskan upplevdes som en person ungdomarna kunde prata med om hanteringen 

av egenvården utan att enbart prata om rätt och fel (Sullivan-Bolyai et al., 2014).  

 

Det var betydelsefullt att hälso- och sjukvårdspersonal tog sig tid att lära känna ungdomarna. 

Både föräldrar och ungdomar ville att hälso- och sjukvårdspersonal skulle fokusera mer på 

personen i helhet och inte enbart på blodglukosvärden (Spencer et al., 2014; Sullivan-Bolyai 

et al., 2014), vilket ledde till ett tillitsfullt förhållande mellan hälso- och sjukvårdspersonal 

och familj (Spencer et al., 2014). Ett tillitsfullt och positivt förhållande var viktigt då det 

ingick i föräldrarnas roll att förmedla information mellan ungdom och sjukvård. Ibland 

uppstod konflikt mellan hälso- och sjukvårdspersonal och föräldrar vilket kunde leda till 

försämrad följsamhet hos ungdomarna då föräldrar istället valde att använda egna metoder i 

egenvården och bortsåg viktig information (Spencer et al., 2013).  

 

Sjukdomens psykologiska påverkan 
För att ungdomar själva skulle klara att hantera egenvården krävdes kunskap kring val av 

lämplig mat, beräkning av kolhydrater och insulindos, lära sig aktiviteters effekt på 

blodsockret samt anpassa kost och insulin till aktivitet (Babler & Strickland, 2015). 

Ungdomar kände stress över att balansera krävande åtaganden såsom skola, sport, 

fritidsaktiviteter och egenvård på samma gång. Pressen över att sköta sin egenvård på ett bra 

sätt var påfrestande, vilket ibland resulterade i sämre egenvård (Babler & Strickland, 2015; 

Chao et al., 2016). En del upplevde rädsla för hypoglykemi som det största orosmomentet 

(Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007). 

 

Burke och Dowling (2007) fann att de som diagnostiserats med T1DM för mer än 5 år sen 

kände högre acceptans kring sjukdomen än de som inte haft diagnosen lika länge. Vidare 

kunde Spencer et al. (2013) konstatera att de ungdomar som diagnostiserats nyligen upplevde 

att sjukdomen hade större känslomässig påverkan på deras liv, samt att de hade högre HbA1c 

än de som haft sjukdomen länge. Däremot visade andra studier att den metabola kontrollen 

blev sämre med åldern (Helgeson et al., 2008) och de ungdomar som haft diagnosen mellan 

1-3 år uppvisade bättre följsamhet än de som haft diabetes i över tre år (Kyngäs, 2007).  

 

Kyngäs (2007) menar att det som påverkade egenvården mest var psykiskt välmående. Ett 

samband kunde ses mellan beteendeproblem, ett högre HbA1c och sämre egenvård (Eilander, 

de Wit, Rotteveel & Snoek, 2016; Horton et al., 2009). Dåligt självförtroende kring hantering 

av egenvård (Eilander et al., 2016; Viklund & Wikblad, 2009) samt depression associerades 

med sämre egenvård och metabol kontroll (Helgeson et al., 2009). Sämre följsamhet i 

egenvården kunde i många fall även relateras till kosten (Babler & Strickland, 2015; Burke & 

Dowling, 2007). Ungdomar som regelbundet motionerade och varken rökte eller drack 

alkohol hade bättre följsamhet i egenvården (Kyngäs, 2007). Några föräldrar berättade att 

deras barn satte upp en mur och inte ville att någon skulle veta om att de hade T1DM, medan 

andra ungdomar som inte skämdes berättade för sina vänner om sin sjukdom och hur de 

skulle göra vid t.ex. hypoglykemi. Det visade sig dock att de som var mer öppna om sin 

sjukdom hade dålig metabol kontroll (Sullivan-Bolyai et al., 2014).  
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DISKUSSION 

Resultatdiskussion 
Det framkom i vårt resultat att ungdomar kände ett behov att frigöra sig från sina föräldrar 

och bli självständiga i sin egenvård. För mycket kontroll och konstanta påminnelser från 

föräldrarna var ett hinder i egenvården och ledde ofta till att ungdomarna struntade i att sköta 

sin egenvård. Ett samband kunde ses mellan dåligt självförtroende och sämre egenvård. 

Samma problem beskrivs i Segrin et al. (2013) studie, där överkontrollerande föräldrar kan 

vara ett hinder då ungdomar försöker uppnå självständighet, vilket kan leda till sämre 

självförtroende och egenvård. Resultatet visade samtidigt att för lite kontroll och involvering 

från föräldrarna resulterade i sämre egenvård. Många ungdomar och föräldrar fann att ett 

delat ansvar i hanteringen av egenvården medförde bättre egenvård och metabol kontroll. 

Detta fynd är förenligt med tidigare studier som beskriver att ett idealiskt scenario vore då 

ungdomarna tillåts att utveckla självständighet i sin diabetesvård med hjälp och stöd från 

föräldrarna, utan att föräldrarna blir för påträngande (Hanna & Guthrie, 2001; Carroll et al., 

2007). En slutsats vi kan dra av detta resultat är att det bör finnas en balans i föräldrars 

involvering av egenvården för att ungdomarna ska sköta sin egenvård så bra som möjligt. Vi 

kan också se att ungdomar genomgår en mognadsprocess där de vill bli mer självständiga i 

sin egenvård vilket föräldrar bör ta hänsyn till. Våra tankar kring detta stöds i Orems 

egenvårdsteori där hon beskriver att förmågan att vårda sig själv påverkas av ålder och 

mognadsnivå och att ansvaret anpassas efter varje individs förmåga (Wiklund Gustin & 

Lindwall, 2012). Vi anser därför att sjuksköterskan med denna kunskap kan informera 

föräldrar om att ge stöd när behovet finns men samtidigt visa att de kan lita på sina barn. 

Ungdomarna ges på detta sätt en chans att få bli mer självständiga och hitta sin identitet. 

 

Resultatet visade att en känsla av tillhörighet och att passa in bland sina vänner var viktigt för 

ungdomar, samtidigt bidrog T1DM till känslan att vara annorlunda. Egenvården påverkades i 

sin tur negativt av detta eftersom ungdomarna ibland undvek att utföra vissa moment i 

behandlingen. Även Colver & Longwell (2013) framför vikten av att känna tillhörighet och 

passa in under ungdomsåren. Vidare framkom det i resultatet att vänners stöd gjorde 

egenvården lättare att genomföra. Att vänners stöd är viktigt framkommer även i andra 

studier som visar att det finns en ökad press för ungdomar att passa in och att vänners stöd i 

egenvården därför har stor betydelse (Carroll et al., 2007; Carroll & Marrero, 2006; Williams, 

1999). Däremot visade resultatet i en av artiklarna att stöd från vänner inte signifikant 

förbättrade HbA1c, detta fynd är relativt motsägelsefullt jämfört med resten av resultatet. 

Men ur samma studie framkom också att dåliga relationer med vänner påverkade HbA1c 

negativt vilket tyder på att stödet ändå har betydelse. Vi anser dock att detta är svårt att 

jämföra då övriga artiklar inte jämför vänners stöd med HbA1c samt att många faktorer kan 

påverka HbA1c-värdet. Trots att det framkom skillnader så visar vårt resultat huvudsakligen 

att vänners stöd påverkade ungdomarnas egenvård positivt. Med denna kunskap skulle 

sjuksköterskan kunna råda ungdomar till att berätta om sin diabetes för sina vänner och övrig 

omgivning för att öka möjligheten till stöd.  

 

Eftersom tidigare studier beskriver att ungdomsåren kan relateras till ett ökat riskfyllt 

beteende (Brink et al., 2002; Colver och Longwell., 2013) förväntade vi oss att ett riskfyllt 

beteende skulle ha en större påverkan på ungdomarnas egenvård, men förvånande nog fann vi 

bara detta i en av våra artiklar.  

 

Resultatet i denna studie visar inte att sjuksköterskans roll har någon direkt påverkan på 

HbA1c men å andra sidan så framgår det att ungdomarna uppskattar och upplever 
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hanteringen av sin egenvård lättare med sjuksköterskans medverkan och stöd. För 

ungdomarna var det viktigt att hälso-och sjukvårdspersonal tog sig tid att lära känna dem, 

samt att de fokuserade på hela personen och inte enbart på blodglukosvärden. Även Croom et 

al. (2011) betonar vikten av ett personcentrerat förhållningssätt för att främja god egenvård. 

Däremot framkom det ur vårt resultat att vissa ungdomar upplevde att den information de fick 

från sjuksköterskan inte alltid var överförbar till det vardagliga livet, trots att ett 

personcentrerat förhållningssätt användes. Det visade sig också att en tillitsfull relation 

mellan sjuksköterska och ungdom var viktigt för ungdomarnas följsamhet i egenvården. 

Dinç, och Gastmans (2013) återger på liknande sätt att sjuksköterskans professionalitet och 

den tillitsfulla relationen till patienten skapar en bättre upplevelse av vården. Både Sörman 

(2012) och Fleischer et al. (2009) betonar att sjuksköterskan genom kommunikation, 

undervisning och stöd kan främja patientens egenvård och välmående. Detta framgår även i 

vårt resultat där kontinuerlig kommunikation och stöd från sjuksköterskan motiverade 

ungdomar och gav dem bättre följsamhet i sin egenvård. Ytterligare kunde vi ur vårt resultat 

se att ett delat ansvar mellan ungdom och hälso- och sjukvård gav positiva effekter på 

egenvården. Ungdomar som var mer involverade i beslutstagande motiverades till att sköta 

sin egenvård och kände större acceptans för sin sjukdom. Tidigare forskning visar också att 

det var viktigt att sjuksköterskan och ungdomen tillsammans tog beslut och planerade 

egenvården efter ungdomens livsstil (Kyngäs, Hentinen & Barlow, 1998).  

 

Vi kan ur vårt resultat se att sjuksköterskan axlar en viktig roll i stödet av ungdomars 

egenvård av T1DM. Utbildning, rådgivning och god kommunikation behövs för att ungdomar 

ska klara av sin egenvård. Orem betonar också sjuksköterskans roll i sin egenvårdsteori. Hon 

beskriver att sjuksköterskan bör finnas där och anpassa sitt stöd efter individens egna 

förmåga. Hon menar också att egenvården påverkas av bland annat livsstil, mognadsnivå och 

sociala förhållanden (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Med stöd av detta anser vi att 

sjuksköterskan bör ha ett personcentrerat förhållningssätt vid rådgivning och undervisning 

och samtidigt låta patienten vara med att planera sin egenvård. Då patienten får vara med och 

planera sin vård tror vi att detta lättare kan implementeras i vardagen.  

 

Det har tidigare bekräftats att diabetes är en svår sjukdom som kräver mycket tid från 

ungdomar, vilket blir särskilt påfrestande då viljan att passa in är som störst (Alvarsson et al., 

2013). Caferoğlu et al. (2013) menar också att detta kan påverka ungdomars hälsorelaterade 

livskvalitet. Dessa bekräftelser stödjer resultatet i denna studie där det visade sig att 

ungdomar kände stress över att sköta sin egenvård och samtidigt hinna med andra viktiga 

saker, påfrestningen resulterade ibland i sämre egenvård. Psykologiska faktorer som 

depression, rädsla, dåligt självförtroende och beteendeproblem påverkade egenvården 

negativt. I en annan studie observerade Bryden et al. (2001) att beteendeproblem kan 

relateras till ett högre HbA1c, vidare såg Dantzera et al. (2003) och Grey et al. (2002) ett 

samband mellan depression och ungdomar med diabetes. Då psykiskt mående visade sig 

påverka egenvården hos ungdomar med T1DM tror vi att det är viktigt att sjuksköterskan 

försöker fånga upp hur patienten mår vid varje besök. Uppmärksammas psykisk ohälsa vid ett 

tidigt skede tänker vi att lidande kan förebyggas eller minskas. Croom et al. (2011) betonar 

vikten av ett personcentrerat förhållningssätt vid utbildning för att patienten ska tro på sig 

själv och sin egen förmåga. Då det framgår i vårt resultat att självförtroende kring egenvården 

hade betydelse för ungdomarna tänker vi i enlighet med Croom et al. (2011) att 

sjuksköterskan bör anpassa utbildningen så patienten känner sig trygg i sin behandling.  

 

Det visade sig att de som haft sin diabetes längst kände högre acceptans för sjukdomen. De 

upplevde också att sjukdomen gav lägre känslomässig påverkan, samt att de hade ett lägre 
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HbA1c. Att det kan ta tid att bygga upp acceptans för en kronisk sjukdom överensstämmer 

med tidigare forskning som funnit att en viktig del i att uppnå acceptans är tid (Ironside et al., 

2003). Intressant var att två andra studier i vårt resultat istället visade att HbA1c försämrades 

med åldern och att ungdomar som haft diagnosen längre tid visade sämre följsamhet. Dessa 

motsatta fynd blir för oss författare svåra att tolka och ta ställning till då det bara är en studie 

som stärker varje påstående. Av den anledningen anser vi att fler studier behövs för att kunna 

besvara vilken betydelse det har för en individ att ha haft sjukdomen under en kort tid eller 

under flera år.  

 

Vårt syfte var inte att studera skillnader mellan kön men flera studier i vårt resultat påvisade 

att det fanns vissa skillnader mellan flickor och pojkar. Flickor var mer benägna att påverkas 

av negativa relationer med vänner och familj, vilket kunde försämra egenvården. 

Skillnaderna i denna studie kan liknas vid annan forskning som funnit att flickor uppvisar 

mer depressiva symtom än pojkar, vilket också kunde associeras med sämre egenvård (Hood 

et al., 2006; Stewart, Rao, Emslie, Klein & White, 2005). Innan vi gjorde denna studie var 

skillnader kön emellan inget vi hade funderat kring men eftersom olikheter kunde ses vore 

ämnet intressant att studera vidare. I Orems teori nämns att kön kan påverka förmågan till 

egenvård (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012), därför anser vi att det är något sjuksköterskan 

bör beakta vid vård och stöd till pojkar och flickor. 

 

Christie och Viner (2005) menar att den personliga utvecklingen påverkas olika beroende på 

de sociala och kulturella miljöer personen lever i. Orem menar också att personlig utveckling 

och förmåga till egenvård påverkas av omgivande miljö. Vi författare kan i vårt resultat se 

vissa mönster som påverkar egenvården, men i relation till Christie, Viner och Orem anser vi 

att varje individ har olika förutsättningar, vilka sjuksköterskan och annan vårdpersonal bör ta 

hänsyn till. Här blir personcentrerad omvårdnad en betydelsefull kärnkompetens för 

sjuksköterskan.  

 

Metoddiskussion  

Syftet med denna studie var att beskriva faktorer som påverkar egenvården hos ungdomar 

med T1DM. En allmän litteraturöversikt valdes då avsikten var att sammanställa, beskriva 

och analysera den kunskap som fanns inom valt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 

2015). Vid en allmän litteraturöversikt inkluderas endast en del av den forskning som finns. 

Resultatet kan därför anses mindre tillförlitligt än resultatet från en systematisk 

litteraturöversikt då all tillgänglig forskning inom området inkluderas (Rosén, 2017). En 

systematisk litteraturöversikt hade därför varit önskvärd men då tiden var begränsad fanns 

inte möjligheten att sammanställa all forskning inom området. Vi önskade med studien få en 

överblick över vilken kunskap som redan fanns inom vårt avgränsade område och valde 

därför en att genomföra en allmän litteraturstudie, vilket i enlighet med Friberg (2017) anses 

vara ett lämpligt metodval. För att undvika att urval och resultat påverkades av egna 

värderingar och åsikter eftersträvades objektivitet genom hela arbetet (Polit & Beck, 2017).  

 

I resultatet fick vi fram ett tydligt mönster på faktorer som påverkade egenvården hos de 

flesta ungdomarna i studien, syftet blev därmed besvarat. Dock är faktorerna som påverkar 

egenvården hos ungdomar med T1DM individuella och fler faktorer som inte framkom i vår 

studie hade kunnat påverka resultatet. Vårt begränsade resultat kan därför inte generaliseras 

till alla patienter inom samma kategori, varför en systematisk litteraturöversikt hade gett ett 

mer tillförlitligt resultat.  

 

Då målet var att studera ungdomars levda erfarenheter av faktorer som påverkar egenvården a 
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av T1DM hade möjligtvis en kvalitativ metod såsom en intervjustudie kunnat genomföras 

(Henricson & Billhult, 2017). Ur ett etiskt perspektiv är det problematiskt att genomföra 

forskning på barn då särskilda riktlinjer måste följas (CODEX, 2017). På grund av 

kunskapsbrist och tidsbrist var intervjustudie i detta fall inget passande alternativ. Däremot 

hade det varit intressant att göra en intervjustudie som istället studerade sjuksköterskors 

upplevelser och erfarenheter av vad som främjar god egenvård.  

 

För att avgränsa sökningarna och få fram relevanta artiklar i relation till studiens syfte 

användes inklusions- och exklusionskriterier (Friberg, 2017). Till en början valde vi att 

inkludera studier på ungdomar med T1DM 13-17 år. Detta utökades sedan till 10-18 år för att 

öka antalet träffar. Efter 18 års ålder övergår ungdomarna till vuxenvård och då vi ville 

begränsa vår studie till barn- och ungdomsvård exkluderades därför de artiklar som rörde 

deltagare över 18 år. Samtliga studier inkluderar ungdomar i många olika åldrar, vilket hade 

varit intressant att jämföra i resultatet. Vi författare hade förväntat oss att skillnader mellan de 

olika åldrarna skulle framgå tydligare i resultaten. I och med att skillnaderna inte framgick 

kunde detta tyvärr inte studeras.  

 

Till en början angavs Norden som inklusionskriterie men på grund av få sökträffar utökades 

detta till västvärlden, inkluderat Europa eller Nordamerika. Henricson (2017) menar att det 

finns likheter och skillnader på sjukvårdssystem i olika delar av världen, därför valdes enbart 

artiklar skrivna i ovan nämnda världsdelar. Vi fann att samtliga ungdomar i våra artiklar hade 

kontakt med specialiserade diabetesmottagningar. Det fanns många likheter i ungdomarnas 

upplevelser av vården trots att studierna utfördes i olika länder. Därför anser vi att fynden i 

vårt resultat är överförbara samt att de kan implementeras i den svenska sjukvården. 

Ytterligare skulle endast svensk- eller engelskspråkiga artiklar inkluderas då dessa språk är de 

enda vi författare behärskar. Lexikon användes för att minimera risken för misstolkningar då 

författarna har bristande kunskap i det engelska språket. Då oklarheter i text uppstod läste 

båda författarna igenom sammanhanget och kom fram till en gemensam tolkning. Trots detta 

kan feltolkningar ha skett vilket kan ses som en svaghet i denna studie. 

 

Vissa av de inkluderade artiklarna var både av kvalitativ och kvantitativ ansats vilket enligt 

Borglin (2017) förstärker studiens tillförlitlighet. Fördelen med denna typ av ansats är att 

faktorerna som påverkar ungdomars egenvård kan beskrivas ur olika perspektiv. Kvalitativa 

studier ger en djupare förståelse för varje individs upplevelser (Polit & Beck, 2017) vilket 

kan ge sjuksköterskan bättre förståelse för de problem som kan uppstå i egenvården. En del 

av de inkluderade artiklarna som var av kvantitativ ansats hade ett stort antal deltagare vilket 

ökar generaliserbarheten (Forsberg & Wengström, 2015). Det framkommer tydligt i resultatet 

vilka faktorer som främst påverkade ungdomarnas egenvård, vilket vi anser stärker studiens 

trovärdighet.  

 

Två elektroniska databaser användes vid litteratursökningen för att öka omfattningen av 

sökningarna (Willman et al., 2016). I och med användningen av flera databaser ökade 

chansen att hitta relevanta artiklar, vilket ger vårt resultat ökad tillförlitlighet (Henricson, 

2017). För att höja artiklarnas vetenskapliga kvalité och trovärdighet var “research articles”, 

samt  “peer reviewed” inklusionskriterier vid sökningar i CINAHL. Studiens tillförlitlighet 

också ökar då den är möjlig att återskapa. Därför inkluderades en söktabell med sökordens 

olika kombinationer, samt inklusions och exklusionskriterier i löpande text (Polit & Beck, 

2017). Totalt inkluderades 15 engelskspråkiga artiklar som analyserades med en integrerad 

analys. En integrerad analys användes för att resultatet av ungdomars upplevelser skulle 

kunna presenteras på ett överskådligt sätt. Resultatet sammanställdes under identifierade 
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huvudteman (Kristensson, 2014) genom att artiklarna lästes ett flertal gånger av båda 

författarna och diskuterades tills konsensus uppnåtts. Reliabilitet handlar om att samma 

resultat uppnås vid upprepade mätningar. Då vi är två författare som enskilt läst och kommit 

fram till samma resultat anses reliabiliteten därför högre (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

 

Vetenskapligt material förändras med tiden, därför gjordes en avgränsning i tid för att datan 

skulle vara mer aktuell (Östlundh, 2017). Till en början begränsade vi vår sökning till fem år. 

Detta gav för få sökträffar och avgränsningen utökades därför till tio år. Då vi såg att 

resultatet för valda artiklar var jämförliga med varandra drog vi slutsatsen att ungdomars 

upplevelser av egenvården inte förändrats anmärkningsvärt på tio år. Vi anser därför att 

fynden i vår studie är aktuella och överförbara till dagens hälso- och sjukvård. 

 

För att säkerhetsställa att inkluderade artiklar hade en vetenskaplig klassifikation och var av 

god vetenskaplig kvalitet användes Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag för 

vetenskaplig klassificering samt kvalitet (Forsberg & Wengström, 2015). Enbart artiklar av 

hög eller medelhög kvalite inkluderades i studien. 

 

Slutsats 

Ungdomsåren är en svår period för personer med T1DM och det finns många faktorer som 

påverkar ungdomars egenvård. För att en god egenvård ska kunna bedrivas krävs ett 

samarbete och ett gemensamt ansvar mellan ungdom, förälder och sjukvårdspersonal. Att 

känna acceptans, tillhörighet och stöd har också betydelse för ungdomars hantering av 

egenvården. Sjuksköterskan har en väsentlig roll i ungdomars egenvård genom utbildning och 

stöttning. För att sjuksköterskan ska kunna ge ungdomar rätt stöd och råd är det viktigt att 

känna till vilka faktorer som påverkar egenvården. Ungdomars upplevelser av vad som 

påverkar egenvården skiljer sig åt, vilket fordrar att sjuksköterskan tillämpar ett 

personcentrerat förhållningssätt där en tillitsfull relation byggs upp. 

 

Fortsatta studier   

Ungdomars upplevelser av T1DM är ett väl beforskat område. Vår avsikt var från början att 

studera hur sjuksköterskan på ett bra sätt kan hjälpa ungdomar att uppnå god egenvård. Vi 

fann få studier som fokuserade på sjuksköterskans arbete gällande ungdomar med T1DM. Vi 

valde istället att studera ungdomarnas upplevelser varpå vissa berörde sjuksköterskans roll. 

Vi önskar därför att framtida forskning fokuserar på vad sjuksköterskan kan göra för att 

hjälpa ungdomar med T1DM alternativt forskning som riktar sig till sjuksköterskors 

erfarenheter av ungdomars egenvård.   

 

Klinisk tillämpbarhet  

I resultatet kunde faktorer som påverkar egenvården hos ungdomar med T1DM identifieras. 

Genom ökad kunskap kring vad som påverkar egenvården ges sjuksköterskan och föräldrar 

bättre förståelse för ungdomars upplevelser. Ur resultatet framgår även att faktorerna 

påverkar ungdomarna individuellt, därför är ett personcentrerat förhållningssätt önskvärt hos 

sjuksköterskan. Med god förståelse och rätt förhållningssätt kan sjuksköterskan vägleda 

ungdomar och föräldrar i hanteringen av egenvården. På så sätt kan komplikationer 

förebyggas vilket i sin tur skulle minska vårdbehovet och vårdkostnader i samhället.  
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Mismanagement in 

Youth with Type 1 

Diabetes Mediate the 

Relationship between 

Behavioral Problems 

and Elevated HbA1c. 

Beteendeproblem hos 

ungdomar med T1DM 

har tidigare visat sig ha 

ett samband med 

försämrad glykemisk 

kontroll. Syftet med 

denna studie var att se 

om detta kan ha ett 

samband med misskött 

egenvård samt 

självförtroendet kring 

egenvården. 

Kohortstudie. 100 ungdomar 

med T1DM, 11-15 år. 

Data samlades in via enkäter 

samt sjukhusprotokoll. Datan 

analyserades via t-test och chi-

square test samt bootstrap 

mediation. 

 

100 

(12) 

Ungdomar med beteendeproblem har ett 

samband med försämrad glykemisk kontroll 

och denna studie visar att detta i sin tur kan 

associeras med misskött egenvård samt lågt 

självförtroende kring sin egenvård. För att 

förbättra glykemisk kontroll bör man hjälpa 

ungdomar att bygga självförtroende kring sin 

egenvård och att tidigt uppmärksamma 

ungdomar med beteendeproblematik och 

misskött självhantering.  

K 

I 

Helgeson V S, 

Lopez L C, 

Kamarck T 

2009 

USA 

 

Peer relationships and 

diabetes: retrospective 

and ecological 

momentary 

assessment 

approaches. 

Att undersöka om 

positiva och negativa 

aspekter (stöd och 

konflikter) i vänskap 

påverkar psykiskt 

välmående, egenvård 

och blodglukoskontroll 

hos ungdomar med 

T1DM, samt skillnader 

mellan tjejer och killar.  

Prospektiv studie.  

Ungdomar 13-16 år med T1DM, 

38 tjejer, 38 killar.   

Data samlades in via 

frågeformulär och 

blodglukosvärden som togs 

under 4 dagar. 

Regressionsanalys och 

personanalys användes för att 

analysera data.  

76 

(0) 

Konflikter med vänner kunde associeras med 

sämre välmående och sämre egenvård, 

framförallt hos tjejer. Interaktioner som ledde 

till att deltagarna kände glädje eller upprördhet 

strax innan de fyllde i frågeformuläret 

påverkade deras humör men kunde inte 

relateras till blodglukosvärdet. Ett samband 

kunde ses mellan fler glada interaktioner, 

välmående och bättre egenvård, särskilt bland 

tjejer.  

P 

II 

Helgeson,V S,  

Siminerio L, 

Escobar O, Becker 

D. 

2008 

USA 

 

 

 

Predictors of 

Metabolic Control 

among Adolescents 

with Diabetes: A 4-

Year Longitudinal 

Study 

Genom att använda en 

risk- och 

motståndsram, 

undersöka 

förändringar som sker 

i metabolisk kontroll 

mellan 10-15 års ålder. 

4-års longitudinell studie. 132 

ungdomar med T1DM, 10-15 år. 

Datainsamling skedde via 

statistiska databaser, HbA1c-

värden samt enkäter. Statistiska 

analysmetoder; multi level 

modeling och longitudal growth 

curve modeling. 

132 

(5) 

Studien visade att den metaboliska kontrollen 

försämrades ju äldre de blev. Ätstörningar, 

depressioner och kompisrelationer kunde 

associeras med sämre glykemisk kontroll 

medan bra familjerelationer relaterades till 

bättre metabolisk kontroll hos tjejer. 

P 

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 
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Författare 

År  

Land 

Titel Syfte Metod  

 
Deltagare 

(bortfall) 
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Kvalitet 

Horton D, Berg C 

A, Butner J, Wiebe 

D J 

2009 

USA 

 

The role of parental 

monitoring in 

metabolic control: 

effect on adherence 

and externalizing 

behaviors during 

adolescence. 

Att undersöka om 

föräldrars övervakning 

av metabolisk kontroll 

hos sina barn med 

T1DM, förändrar 

barnets följsamhet och 

uppförande. 

Longitudinell studie. 252 

ungdomar med T1DM, 10-14 år 

och 440 föräldrar. Data samlades 

in via enkäter och från HbA1c-

prover. Statistiska 

analysmetoder användes. 

692 

(304) 

Högre föräldraövervakning associerades med 

lägre HbA1c. Utåtagerande uppförande hos 

ungdomarna associerades med högre HbA1c 

och sämre följsamhet. 

P 

I 

Husted R G, 

Esbensen, A B, 

Hommel, E, 

Thorsteinsson, B, 

Zoffmann, V. 

2014 

Danmark 

 

Adolescents 

developing life skills 
for managing type 1 

diabetes: a 
qualitative, realistic 

evaluation of a guided 

self-determination-
youth 

intervention 

Att illustrera “Guided 

self-determination-

youth method”  och 

utforska hur metoden 

påverkar utvecklandet 

av livsfärdigheter hos 

ungdomar med T1DM 

med stöttning av 

föräldrar och hälso- 

och sjukvårdspersonal. 

En kvalitativ realistisk 

utvärderingsdesign. 13 

ungdomar, 13-18 år, med T1DM 

samt 17 föräldrar. Data samlades 

in via inspelade 

gruppseminarium med 

diskussioner och enkäter. 

Studien avslutades med 

semistrukturerade intervjuer. 

Insamlad data transkriberades, 

konfigurerades och kodades. 

30 

(0) 

Uppkommande livsfärdigheter hos 

ungdomarna identifierades som (1) ett 

utvecklat förhållande med hälso- och sjukvård 

samt föräldrar, (2) att fatta egna beslut i sitt liv 

med diabetes och (3) personlig utveckling. 

Deltagarnas nedskrivna reflektioner 

tillsammans med hälso- och 

sjukvårdspersonalens avancerade 

kommunikation var centrala faktorer för att 

främja en gemensam problemlösning. 

K 

I 

Huus K, Enskär K 

2007 

Sverige 

 

 

 

 

Adolescents' 

experience of living 

with diabetes 

Att beskriva 

ungdomars erfarenhet 

av att leva med 

T1DM. 

Kvalitativ fenomenologisk 

intervjustudie. 

Åtta ungdomar med T1DM, 14-

18 år. Datan samlades in via 

intervjuer. Intervjuerna spelades 

in, transkriberades och 

analyserades via en 

fenomenologisk dataanalys. 

8  

(0) 

Ungdomarna berättade att deras känslor 

växlade mellan att känna sig normal och att 

känna sig annorlunda. Fem genomgående 

teman framkom under intervjuerna; en känsla 

att vara annorlunda, att bli bemött annorlunda, 

att leva ett vanligt liv, att känna sin egen kropp 

och att ta hand om sig själv. Det var viktigt för 

ungdomarna att erhålla stöd från deras familjer 

och hälso- och sjukvården men framförallt 

behövde de stöd från vänner i deras egen ålder. 

 

K 

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 
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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 G P, 

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 ta reda på om 

noggrann kontroll av 

patienters 

självhantering av 

T1DM, kunde 

förbättra metabolisk 

kontroll genom 

sjuksköterskans 

rådgivning. 

RCT open label, 

multicenterstudie.  

Ungdomar med T1DM, 12-18 

år. 

Data samlades in via en 

oberoende datorgenererad 

randomiseringslista som valde ut 

deltagare till interventions- och 

kontrollgruppen.  

SAS-software användes för 

dataanalys.  

 

77 

(7) 

 

Resultatet visade ingen signifikant skillnad på 

HbA1c eller på quality of life med eller utan 

sjuksköterskans rådgivning. Patienterna blev 

tillfrågade om sjuksköterskerådgivning borde 

användas för alla barn med T1DM, 44 st tyckte 

det och 9 st tyckte inte det.  

 

RCT 

I 

Kyngäs H A 

2007 

Finland 

 

Predictors of good 

adherence of 

adolescents with 

diabetes (insulin-

dependent diabetes 

mellitus). 

Att identifiera faktorer 

som leder till bra 

följsamhet för 

ungdomar med 

insulinbehandlad 

diabetes typ 1. 

Kvalitativ icke kontrollerad 

studie. 300 ungdomar med 

T1DM, 13-17 år. Enkäter 

mejlades ut till samtliga 

deltagare som besvarades och 

skickades tillbaka till forskarna. 

Datan analyserades via SPSS 

och med logistisk 

regressionsanalys. 

300 

(11) 

19% av deltagarna upplevde att de till fullo 

följde sin behandling, 75% upplevde 

tillfredsställande följsamhet och resterande 6% 

upplevde dålig följsamhet. Följande faktorer 

visade sig ha en inverkan på ungdomarnas 

följsamhet; mentalt välmående, stöd från 

läkare och sjuksköterskor samt tillräckligt med 

energi och vilja att uppnå god egenvård. 

P 

I 

Spencer J E, 

Cooper,  

H C, Milton B 

2013 

Storbritannien 

 

The lived experiences 

of young people (13-

16 years) with Type 1 

diabetes mellitus and 

their parents - a 

qualitative 

phenomenological 

study. 

Att undersöka 

ungdomars och 

föräldrars erfarenheter 

av att leva med 

T1DM, för att sedan 

utveckla ett 

datorbaserat 

utbildningsprogram 

för människor med 

T1DM. 

En kvalitativ fenomenologisk 

intervjustudie. 20 ungdomar 

med T1DM, 13-16 år samt 27 

föräldrar. Data samlades in via 

fördjupade intervjuer. 

Intervjuerna spelades in, 

transkriberades  och 

kategoriserades i teman och 

subteman. 

47 

(0) 

Att leva med T1DM karaktäriserades i tre steg: 

att anpassa sig till diagnosen, att lära sig leva 

med T1DM och att bli självständig. Att lära sig 

av sina erfarenheter var nyckeln till att 

utveckla kunskaper kring hantering av 

egenvård och självständighet. Föräldrar och 

sjukvårdspersonal var viktiga för att underlätta 

egenvården. De gav också stöd, återkoppling 

och möjlighet till diskussion för att underlätta 

lärandet. 

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 
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Spencer J E, 

Cooper, H, Milton, 

B 

2014 

Storbritannien 

 

Type 1 diabetes in 

young people: The 

impact of social 

environments on self-

management issues 

from young people's 

and parents' 

perspectives. 

 

Att utforska sociala 

miljöer ungdomar med 

T1DM lever i, och 

dess påverkan på deras 

glykemiska kontroll. 

 

Fenomenologisk kvalitativ 

studie. 

27 föräldrar och 20 ungdomar 

med T1DM, 13-16 år. 

Fördjupad intervjustudie som 

transkriberades och 

kategoriserades i teman och 

subteman. 

47 

(0) 

Resultatet belyser att en glykemisk kontroll 

präglas av ungdomarnas förmåga att hantera 

sin egenvård i olika sociala miljöer som i sin 

tur påverkas av relationer med andra samt 

andras uppfattning kring hur egenvården 

hanteras. Diabetesmottagningar har en 

avgörande roll kring hur egenvården hanteras. 

K 

I 

 

Sullivan-Bolyai S, 

Bova, C, Johnson K, 

Cullen K,  Jaffarian 

C, Quinn D, Aroke 

E N, Crawford S, 

Lee M M, Gupta O 

2014 

USA 
 

 

Engaging Teens and 

Parents in 

Collaborative 

Practice: Perspectives 

on Diabetes Self-

Management. 

 

 

Att beskriva 

tonåringars och 

föräldrars kunskap, 

beteenden och resurser 

gällande egenvård av 

T1DM, för att med 

den informationen 

försöka utveckla 

övergången av barn- 

till vuxenvård.  

Kvalitativ intervjustudie. 

10 tonåringar med T1DM, 13-17 

år, samt 13 föräldrar. 

Intervjuer av separata 

fokusgrupper. 

Data analyserades med SPSS 

och kvalitativ 

innehållsanalys. 

 

23 

(0) 

Tonåringarna ville lära sig mer om T1DM och 

hanteringen kring det. Föräldrar och tonåringar 

ville att vården skulle fokusera mindre på 

siffror (blodglukosvärden) och mer på hela 

personen. Ändring av bokade tider och långa 

väntetider rapporterades som problematiska av 

alla deltagare.  

K 

I 

Viklund G, Wikblad 

K 

2009 

Sverige 

 

Teenagers’ 

perceptions of factors 

affecting decision-

making competence 

in the management of 

type 1 diabetes 

Att utforska 

ungdomars 

uppfattning kring 

faktorer som påverkar 

beslutsfattning i deras 

diabetesvård. 

En utforskande kvalitativ 

intervjustudie. 38 ungdomar 

med T1DM, 12-17 år. Data 

samlades in via intervjuer som 

spelades in och transkriberades, 

kodades och kategoriserades. 

38 

(7) 

Fem kategorier stod ut som extra viktiga 

gällande ungdomars beslutsfattning: Kognitiv 

mognad, personliga kvaliteter, erfarenhet, 

socialt nätverk och föräldrars engagemang. 

Sammanfattningsvis kom forskarna fram till 

att tonåringar förtjänar respekt och stöd i deras 

brister under mogningsprocessen. 

K 

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 
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BILAGA B 
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 välgenomförd 

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 välgenomförd 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/deltagre 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 

välgenomförd 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. Avvsikten 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 kvaliten värderas högre än III = Låg kvalitet. 


