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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund 

Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som innebär att bukspottkörtelns 

insulinproducerande celler är skadade. Det medför att insulinproduktionen upphör, vilket 

leder till en kronisk hyperglykemi. En hög eller låg glukoshalt i blodet kan resultera i akuta 

och/eller framtida komplikationer vilket medför en strävan efter god metabol kontroll. Vid 

diabetes utgör egenvård den största delen av behandlingen. Att ha kunskap om sin sjukdom 

och dess medicinska behandling, om kost, motion samt att kunna utföra egenkontroller av 

blodglukos och administrering av insulin är grunden i egenvården och för att uppnå denna 

kunskap krävs patientutbildning. Under ungdomsåren uppkommer ofta tankar om vad 

sjukdomen kommer att innebära för ens framtid och frigörelseprocessen från föräldrar kan 

försvåras då föräldrarna tidigare haft ett stort ansvar för hantering av sjukdomen. 

Kunskapsbrist om sjukdomen påverkar ungdomars förmåga att helt ta ansvar för sin 

egenvårdsbehandling. Flera patientutbildningsmodeller för ungdomar har tagits fram, men 

inget särskilt program förespråkas. 

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva patientutbildningar och stöd för ungdomar med 

diabetes typ I samt att redogöra för dess effekter beträffande egenvård, metabol kontroll 

och psykosociala faktorer. 

 

Metod 

Då författarna ville skapa en översikt av forskningsresultatet inom det beskriva området 

valdes en litteraturstudie. Genom sökning i databaser med vedertagna sökord inkluderades 

slutligen 15 artiklar i resultatet. 

 

Resultat 

Vid läsning av inkluderade artiklar delades utbildningsformerna in i följande kategorier: 

motivationshöjande samtal, gruppträffar, diabetesläger och telemedicin.  

Motivationshöjande samtal gav förbättring på både metabol kontroll och psykosociala 

faktorer. Gruppträffar gav framför allt god effekt på psykosociala faktorer. Diabetesläger 

tycks vara en bra metod för att förbättra egenvården. Telemedicin visade sig förbättra både 

psykosociala faktorer och den metabola kontrollen. De förbättringar som identifierats gick 

dock i många fall tillbaka med tiden.  

 

Slutsats 

Utbildning och stöd till ungdomar med diabetes typ I ger effekt på metabol kontroll, 

egenvård och psykosociala faktorer där äldre ungdomar tycks gynnas i större grad än yngre 

ungdomar.. Dock kan inget enskilt program rekommenderas då de ger effekt inom olika 

områden. För att förbättringar ska kvarstå krävs att deltagande i olika program sker med 

kontinuitet. Flera studiers resultat tyder på att det är positivt att ha föräldrar som är 

delaktiga i sjukdomshanteringen.  

 

Nyckelord: Diabetes typ I, ungdomar, patientutbildning, stöd 
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BAKGRUND 
 

Patofysiologi och förekomst 

Diabetes typ I är en autoimmun sjukdom som innebär att bukspottkörtelns 

insulinproducerande celler är skadade. Det medför att insulinproduktionen upphör, vilket 

leder till en kronisk hyperglykemi (hög blodglukoshalt) (Berne, 2011). Insulin är ett 

kroppseget hormon som påverkar omsättningen av kolhydrater, proteiner och fett. Det har 

också en inverkan på jontransport och tillväxt. Dessa effekter sätts normalt igång efter 

intag av mat då insulinutsöndringen ökar (Agardh & Berne, 2010). Normalt sett reglerar 

insulin cellernas glukosupptag och utan insulin stannar glukos kvar i blodet och cellerna 

får ingen energi. Sjukdomen debuterar vanligen mellan 5 och 14 års ålder och symtom vid 

insjuknandet är trötthet, stora urinmängder, törst, viktförlust och dimsyn (Berne, 2011). 

Dessa symtom kan uppkomma under hela livet, vid hyperglykemi (Agardh & Berne, 

2010). En studie visar att sjukdomens incidens har ökat kraftigt i Sverige de senaste 

decennierna och att insjuknandet sker i yngre åldrar än tidigare (Pundziute Lycka, 

Dahlquist, Urbonaite & Zalinkevicius, 2004). Cirka 40/100 000 barn (0-14 år) insjuknar 

årligen i Sverige i sjukdomen. I Japan och Kina är motsvarande siffra 1/100 000 barn och 

år (Ericson & Ericson, 2008). 

 

Metabol kontroll och komplikationer till sjukdomen 

Vid diabetes typ I eftersträvas i regel en god metabol kontroll, vilket innebär att 

blodglukosnivån inte blir för hög eller för låg. Metabol kontroll mäts i HbA1c, glykerat 

hemoglobin, vilket är ett mått på blodglukosnivåns medelvärde de senaste 6-8 veckorna 

(Berne, 2011). Enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2010) är målvärdet för HbA1c < 

6 procent även om det rekommenderas att en individuell bedömning utformar målet för 

varje enskild patient. En fullgod metabol kontroll kan dock vara svåruppnådd och 

patienten kan uppleva en känsla av misslyckande och besvikelse om målet inte nås. En hög 

eller låg glukoshalt i blodet kan resultera i akuta och/eller framtida komplikationer vilket 

är anledningen till strävan efter god metabol kontroll. Vid graviditet är det också viktigt att 

hålla blodglukosnivån nära en normal nivå för att minska risken för att fostret skadas eller 

dör (Agardh & Berne, 2010).  

 

Akuta komplikationer 

Den vanligaste akuta komplikationen vid diabetes typ I är hypoglykemi (låg 

blodglukoshalt). Allvarlig hypoglykemi innebär att patienten blir medvetslös då hjärnan är 

beroende av en konstant glukostillförsel på grund av att dess energireserver är små. 

Allvarlig hypoglykemi kan leda till hjärnskador och ibland även resultera i död (Agardh & 

Berne, 2010). Upprepade hypoglykemier medför ibland en försämrad livskvalitet hos 

patienten. Risk för hypoglykemi uppstår också när blodglukosvärdet forceras alltför lågt, 

till exempel vid försök att uppnå god metabol kontroll, och patienten kan då få svårt att 

uppfatta förkänningar (Berne, 2011). Patienter som genomgår behandling med mål att 

HbA1c ska ligga runt 5 procent har en mer frekvent förekomst av hypoglykemi än patienter 

där målet inte var lika strikt (Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU], 2009a).  

 

Hyperglykemi uppstår när insulintillförseln är otillräcklig och kan, precis som 

hypoglykemi, leda till medvetslöshet och död (Agardh & Berne, 2010). Ketoacidos 

(syraförgiftning) är ett livshotande tillstånd som kan uppkomma vid svår hyperglykemi. 

När insulinbristen blir för stor bildas så kallade ketonkroppar som används som 

energisubstrat när cellernas tillgång till glukos är bristfällig. Onormalt stor mängd 
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ketonkroppar leder till att pH i blodet sjunker vilket kan vara livshotande (Agardh & 

Berne, 2010).  

 

Långsiktiga komplikationer 

Komplikationer kan också uppkomma senare i livet till följd av ett förhöjt blodglukosvärde 

under längre tid. Detta kan ge förändringar i små blodkärl med följdsjukdomar i ögat 

(retinopati), i njurarna (nefropati) och i nervsystemet (neuropati). Samlingsnamnet för 

dessa små kärlförändringar är mikroangiopati. Vid dessa följdsjukdomar kan nedsatt syn, 

blindhet, gråstarr, proteinuri, hypertoni, njursvikt och försämrad känsel i framför allt 

fötterna uppkomma. Även svårläkta fotsår kan uppstå då känseln och kärlförsörjningen är 

försämrad i området (Agardh & Berne, 2010). En otillfredsställande metabol kontroll 

verkar öka risken för dessa skador markant då det visats att patienter med nerv-, njur- och 

ögonpåverkan hade högt HbA1c (Nordwall, 2006). Hos patienter med insulinbehandlad 

diabetes kan risken för att utveckla mikrovaskulära komplikationer fördröjas om 

behandlingen ger blodglukoskoncentrationer nära eller strax över normalvärdet (Reichard, 

Nilsson & Rosenquist, 1993). En studie undersökte hur intensivbehandling vid 

insulinberoende diabetes (med syftet att hålla HbA1c <6 procent) påverkade uppkomsten av 

långsiktiga komplikationer. Med intensivbehandling menades att blodglukosvärdet testades 

minst fyra gånger per dag, att insulin injicerades minst 3 gånger per dag alternativt att en 

insulinpump användes, att mat, motion och sjukvårdsbesök sköttes enligt en plan. Studiens 

resultat visade att genom att hålla sitt blodglukosvärde nära målvärdet så reducerades 

risken för långsiktiga komplikationer (njur-, ögon-  och nervpåverkan) markant och 

utvecklingen av dessa saktades ner (The Diabetes Control and Complications Trial 

Research Group, 1993). 

 

Arteroskleros i stora eller medelstora artärer kan också uppstå vid diabetes, vilket kallas 

makroangiopati (Agardh & Berne, 2010). Vid ett högt HbA1c-värde tycks risken för hjärt- 

och kärlsjukdomar öka (Eeg-Olofsson et al., 2010). Det finns andra faktorer som spelar en 

stor roll vid uppkomsten av makrovaskulära komplikationer hos diabetessjuka patienter. 

Höga blodfettvärden, högt blodtryck och högt BMI (body mass index) är faktorer som 

påverkar risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar (Sibal et al., 2006). 

 

Metabolt minne 

Det har visat sig att hyperglykemi under en längre period hos personer med diabetes kan 

orsaka negativa processer i vaskulära endotelceller (celler som täcker blodkärlens insida) 

och trots att personen återgått till normala blodglukosvärden kvarstår dessa negativa 

processer under flera års tid. Detta kallas för metabolt minne. Det uppstår en dysfunktion 

hos cellerna vilket i sin tur kan leda till komplikationer som mikro- och makroangiopati. 

För att minska risken att utveckla komplikationer är det därför viktigt att behandla 

hyperglykemin intensivt och så fort som möjligt (Drzewoski, Kasznicki, & Trojanowski, 

2009). 

Behandlingsmål 

Det huvudsakliga målet för diabetesbehandling är att förhindra akuta och långsiktiga 

komplikationer genom god metabol kontroll med bibehållen livskvalitet (Berne, 2011). 

Enligt World Health Organization [WHO] (1997, s. 3) definieras livskvalitet som 

”individuals perception of their position in life in the context of the culture and value 

systems in which they live and in relation to their goals, expectations, standards and 

concerns”. Ett annat väsentligt mål är att patienten ska var fri från symtom kopplade till 

sjukdomen. I patientens möte med sjukvården sätts både kortsiktiga och långsiktiga 

behandlingsmål upp. Dessa mål innebär i korthet att undvika akuta och framtida 
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komplikationer genom att hålla blodglukos-, blodtryck- och blodfettvärden stabila. I 

diabetesbehandlingen läggs stor vikt vid att ge patienten utbildning i egenvård i syfte att 

patienten ska få kontroll över sin sjukdom. Syftet med egenvårdsutbildning är att överföra 

kunskap om och trygghet kring sjukdomen, som kan vara komplicerad i dess behandling 

(Berne, 2011). 

 

Egenvård vid diabetes 

Socialstyrelsen (SOSFS 2009:6) definierar egenvård enligt följande: ”hälso- och 

sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv 

kan utföra. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen”. Vid 

diabetes utgör egenvård den största delen av behandlingen. En definition på egenvård vid 

diabetes är att patienten klarar av, utan någon annans inblandning, att fatta egna beslut för 

att främja sin hälsa, sitt välbefinnande och sina personliga behov. Att ha kunskap om sin 

sjukdom och dess medicinska behandling, om kost, motion samt att kunna utföra 

egenkontroller av blodglukos och administrering av insulin är grunden i egenvården 

(Agardh & Berne, 2010). Enligt Svenska Diabetesförbundet (2006) bör personer med 

diabetes sträva efter en så god metabol kontroll som möjligt, för att undvika akuta och 

långsiktiga komplikationer. För att kunna uppnå detta krävs det att personen ska kunna 

mäta blodglukos och tolka dessa värden korrekt för att sedan vidta rätt åtgärder. En studie 

från år 2000 visade att en väl fungerande egenvård var associerat med en god metabol 

kontroll (Harris et al., 2000).  

 

Empowerment och self-efficacy 

Empowermentbegreppet innebär att vara förmögen, kapabel. Då en person känner sig 

begränsad kommer ofta ett behov av empowerment. Genom att synliggöra möjligheter och 

nya vägar kan individen hjälpas mot att bli kapabel och utnyttja sina förmågor. 

Empowerment kan beskrivas som att hitta tillvägagångsätt för förändring och att fokusera 

på möjligheter till utveckling (Tengquist, Björling, & Milling, 2007). Self-efficacy kan 

översättas till en individuell tilltro till egna förmågan att klara av en uppgift. Tilltro till den 

egna förmågan innebär inte endast att kunna ta kontroll över en situation utan också att 

kunna styra sina tankar och hitta motivation (Bandura, 1997). 

 

Chatzimarkakis (2010) beskriver att det är fördelaktigt för både hälso- och sjukvården och patienten 

när patienten tar ett större ansvar över sin sjukdom. Behandling och hantering av sjukdomen flyttas 

successivt från sjukhuset till patientens dagliga liv och det är då sjukvårdspersonalens uppgift att 

dela med sig av sjukdoms -kunskap, -redskap, olika tekniker och att vara stöttande. Syftet är att 

stärka patientens empowerment. 

 

Insulin 

Före upptäckten av insulin och dess behandlande effekt dog de som drabbats av diabetes 

typ I kort tid efter sjukdomsdebuten och från början användes insulin som producerats i 

bukspottkörtlar hos nöt eller svin vid diabetesbehandling. Upptäckten av insulin belönades 

med Nobelpriset i medicin år 1923. Idag används humaninsulin, som framställs 

semisyntetiskt genom modifiering av svininsulin, samt insulinanaloger vilka är helt 

syntetiskt framställda. Dessa är identiska med människans eget insulin. Det har på senare 

år skett framsteg med bättre injektionsredskap som insulinpennor och insulinpumpar, 

vilket har gett möjlighet till bättre metabol kontroll genom att behandlingen anpassas efter 

grundbehovet av insulin samt behovet efter matintag. Det krävs dock att patienten har en 

god kunskap om och kan hantera sin sjukdom då insulinbehandlingen trots alla 

förbättringar är svårinställd. Vid diabetes typ I har man oftast en absolut insulinbrist varför 



  4  

 

det enda behandlingsalternativet är insulininjektioner. Efter den första tiden med 

insulinbehandling kan det hos somliga patienter finnas en viss kvarvarande 

insulinproduktion. Den kan kvarstå under flera månader och ibland år och detta kallas för 

remissionsfasen. I dessa fall kan insulinbehandlingsdosen behöva sänkas och ibland sättas 

ut helt (Agardh & Berne, 2010). 

 

Idag finns det olika insulinpreparat som kan ha kortverkande, medellångverkande eller 

långtidsverkande effekt. Bland de kortverkande används både insulinanaloger och 

humaninsuliner. Båda dessa preparat har en snabb absorption och en kort duration. 

Skillnaden är att insulinanaloger ger initial effekt efter redan 10-15 minuter med maximal 

effekt efter 45 minuter medan humaninsuliners effekt inträder efter först 15-30 minuter och 

maximal effekt uppstår efter två timmar. Medellångverkande humaninsuliner ger effekt 

efter tre timmar och maximal effekt 4-10 timmar. Det finns insulinpreparat som utgör en 

blandning av medellångverkande humaninsuliner och kortverkande humaninsuliner eller 

insulinanaloger, dessa kallas för tvåfasinsulin (Agardh & Berne, 2010). 

 

Kost 

För att upprätthålla kroppens metabolism och uppnå ett tillfredställande energi- och 

näringsupptag krävs, förutom insulintillförsel, att patienten har kontroll över sin 

kostsammansättning (Agardh & Berne, 2010). Kostrekommendationerna har under lång tid 

bestått av att minska kolhydratintaget, då detta troddes vara det enda sättet att kontrollera 

sin glukosnivå i blodet. På 1980-talet utvecklades en teori om att intaget av kolhydrater 

inte spelade någon större roll för regleringen av blodglukosnivåerna, det var snarare det 

totala energiintaget som påverkade den metabola kontrollen. Det medförde restriktioner 

om en fettsnål kost som skulle vara rik på grönsaker och frukt. Dagens 

kostrekommendationer i Sverige skiljer sig inte nämnvärt från de råd som ges allmänheten 

och kosten bör anpassas utifrån patientens egna preferenser. Rekommendationerna utgår 

ifrån kostens inverkan på både blodglukosnivån och framtida komplikationer som 

insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom (Europeiska gemenskapernas kommission, 2008).  

 

Rekommendationer  

Det finns flera olika typer av kostrekommendationer som idag rekommenderas till 

personer med diabetes. En av dessa rekommendationer är traditionell diabeteskost som 

utgår ifrån de svenska näringsrekommendationernas kostråd till friska personer. Råden 

består av att äta 500 gram frukt och grönt varje dag, fisk två till tre gånger i veckan, välja 

fullkornsprodukter och konsumera alkohol måttligt. En annan variant av denna kost är 

traditionell diabeteskost med lågt glykemiskt index som består av kost som höjer 

blodsockret långsamt. Kosten liknar den traditionella diabeteskosten men utgörs till stor 

del av bönor, linser, pasta, korngryn och bulgur. Måttlig lågkolhydratkost är en tredje 

variant där personen konsumerar kött, fisk, skaldjur, ägg, grönsaker och baljväxter. Kosten 

innehåller mindre socker, bröd, potatis och ris än traditionell diabeteskost (Socialstyrelsen, 

2011). Det har visat sig att dessa tre kostsammansättningar har en positiv inverkan på 

viktminskning, blodfetter och HbA1c hos personer med diabetes typ II, dock saknas det 

underlag för att bedöma om samma effekter uppstår hos patienter med diabetes typ I (SBU, 

2010). 

 

Enligt SBU (2010) har det gjorts studier på personer med diabetes typ II som blivit 

rekommenderade medelhavskost där det visat sig att HbA1c, blodfetter och behovet av 

läkemedel minskat hos dessa personer samt även risken för att insjukna i hjärt-

kärlsjukdomar. Kosten består av ett stort intag av frukt och grönt samt baljväxter, fisk, olja, 
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nötter. Alkohol konsumeras ofta dagligen. Den innehåller också mindre socker, bröd, 

rotfrukter och ris. Kostens effekt på personer med diabetes typ I har dock inte studerats i 

tillräckligt stor omfattning för att kunna dra några slutsatser. 

 

Vid extrem lågkolhydratkost utgör endast 10-20 procent av det dagliga intaget av 

kolhydrater. Kosten består av kött, ägg, grönsaker och ost. Denna typ av kost innehåller 

betydligt mindre socker, bröd, flingor, rotfrukter, baljväxter, bär, fullkorn och alkohol än 

de övriga kostsammansätningarna. Dock finns det inget vetenskapligt underlag på vilka 

långtidseffekter denna kost har (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Utöver vilken kost personen äter är det viktigt att ha ett regelbundet matintag med flera 

mellanmål för att gynna en god metabol kontroll. Baljväxter och grönsaker 

rekommenderas också då det tycks minska risken för långsiktiga komplikationer i form av 

hjärt-kärlsjukdomar samt att de har ett högt fiberinnehåll vilket har en positiv inverkan på 

blodglukosstregringen som sker efter matintag (Berne, 2011). Kaffe och alkohol tycks 

också ha ett samband med lägre risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdomar, varför råd 

om ett mindre intag av detta är obefogat (SBU, 2010). Enligt Agardh & Berne (2010) är 

kostrekommendationerna för vuxna och barn i princip lika, där den största vikten läggs vid 

att välja långsamma kolhydrater framför snabba. Skillnaden hos barn är att energibehovet 

varierar vid olika åldrar. Fysiskt aktiva ungdomar har ett högt energibehov och kan därför 

behöva högre andel fett i kosten än vuxna. 

 

Motion  

Att motionera och vara fysiskt aktiv är ett naturligt inslag i många människors liv och det 

kan påverka det allmänna välbefinnandet positivt. Fysisk aktivitet kan ge en direkt 

blodglukossänkning vid diabetes typ I. Muskelarbete ökar cellernas insulinkänslighet och 

glukosupptag, dock helt i frånvaro av insulin. Förr var en av hörnstenarna i behandlingen 

just motion, på grund av blodglukossänkningen, men idag ingår inte det i de svenska 

behandlingsrekommendationerna för diabetes typ I. Dock bör patienterna uppmuntras till 

fysisk aktivitet av samma anledning som den övriga befolkningen. Fysisk aktivitet spelar 

ofta en central roll i ungdomsåren och därför är det viktigt att ungdomar med diabetes typ I 

har god kunskap om sambandet mellan fysisk aktivitet och diabetes (Agardh & Berne, 

2010). 

 

Direkta effekter 

Fysisk aktivietet kan ge både en sänkning och en höjning av blodglukosnivån. Vanligast är 

att drabbas av hypoglykemi och det uppstår oftast vid långvarig fysisk aktivitet med låg 

intensitet. Levern, som producerar glukos, har svårt att möta glukosbehovet vid motion i 

och med att muskelarbetet ökar upptaget. Därför sjunker glukoskoncentrationen i blodet. 

Cellernas upptag av glukos och insulinkänslighet kan pågå i flera timmar efter att 

motionsarbetet upphört, vilket leder till att hypoglykemi kan uppstå upp till 4-6 timmar 

efter fysisk ansträngning (Agardh & Berne, 2010). Det största hindret för patienter med 

diabetes typ I från att vara fysisk aktiv är rädslan för hypoglykemi. För att kringgå detta är 

det viktigt att ha god kunskap om insulinbehandling samt om vad det finns för metoder för 

att undvika ansträngningsutlöst hypoglykemi (Brazeau, Rabasa Lhoret, Strychar & 

Mircescu, 2008). Rekommendationerna för vuxna idag är att sänka insulindosen samt öka 

kolhydratintaget innan träning. Barn och ungdomar rekommenderas i första hand ett ökat 

intag av kolhydrater och vid en eventuell insulindossänkning ska det ske med stor 

varsamhet. För att undvika hypoglykemi är det viktigt att förlägga skolbarnets idrott 

utifrån individuella blodglukosvärden. Barnet bör ha ätit någonting före ett idrottspass och 
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ibland kan extra energi behövas under tiden och även efteråt. Hyperglykemi kan också 

uppkomma vid motion, det är dock relativt ovanligt. Orsaken kan vara att en hyperglykemi 

med bildning av ketonkroppar har uppkommit redan innan träningen och vid ansträngning 

stiger blodglukoshalten då ytterligare. Var gränsen går för att en hyperglykemi utvecklas 

istället för en hypoglykemi är individuellt (Agardh & Berne, 2010). 

 

Långsiktiga effekter 

En litteraturöversikt (Chimen, Kennedy, Nirantharakumar, Pang & Andrews, 2012) 

undersökte vad det finns för hälsofördelar med att vara fysiskt aktiv hos patienter med 

diabetes typ I. Resultatet visade att träning förbättrar konditionen, insulinbehovet, 

blodfetter, endotelcellers funktion och minskar insulinresistens. Det visade sig också att 

fysisk aktivitet är förknippat med minskad risk för kardiovaskulära sjukdomar med eller 

utan dödlig utgång. Studien visade däremot en begränsad effekt på den metabola 

kontrollen och blodtrycket tycktes inte bli förbättrat. Det finns dock studier med andra 

resultat angående den metabola kontrollen. En studie har gjorts på tonåringar med diabetes 

typ I där man tittade efter samband mellan aerobicsträning och förbättring av den metabola 

kontrollen. Studien visade att tonåringar som tränade mer än två gånger i veckan under 

minst sex månader förbättrade både HbA1c och blodfettvärden avsevärt (Aouadi et al., 

2011). Orsaken till en förbättrad metabol kontroll skulle också kunna vara att regelbunden 

motion bidrar till en mer frekvent monitorering av blodglukos och därmed också en skärpt 

dosering av insulin (Agardh & Berne, 2010). Enligt Statens folkhälsoinstitut (2008) 

påverkas inte HbA1c avsevärt av fysisk aktivitet, men trots detta kan det inte uteslutas då 

det individuellt kan ske en förbättring av den metabola kontrollen vid kombination av 

fysisk aktivitet och andra åtgärder. Fysisk aktivitet förbättrar också blodfetter och minskar 

risken för att insjukna i hjärt-kärlsjukdomar. Därför rekommenderar Statens 

folkhälsoinstitut personer med diabetes typ I till fysisk aktivitet med hänsyn till att 

hypoglykemi ska försöka undvikas.  

 

Patientutbildning 

Då diabetes är en kronisk sjukdom som kan resultera i allvarliga komplikationer krävs det 

att patienten får kontinuerlig utbildning för att ges förmåga att fatta mer eller mindre 

komplicerade medicinska beslut (Agardh & Berne, 2010). Patientutbildning används i 

syftet att ge stöd åt och lära patienten att ta eget ansvar för sin sjukdom (SBU, 2009b). 

International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes [ISPAD] (2011) 

rekommenderar att alla barn och ungdomar med diabetes typ I samt deras föräldrar får 

utbildning i hur man handskas med sjukdomen. Utbildningen bör ges av ett diabetesteam 

bestående av läkare, sjuksköterska, dietist och psykolog som bidrar med olika typer av 

kunskap. Patienten samt dennes familj bör utgöra en del av teamet. Utbildningen bör också 

anpassas efter patientens individuella behov, och ges vid upprepade tillfällen för att den 

skall vara effektiv. Enligt SBU (2009b) kan utbildning ges individuellt, vilket innebär att 

patienten träffar en sjuksköterska eller läkare enskilt och undervisas i sjukdomen, 

behandling och hjälpmedel samt hur egenvården kan skötas. Gruppbaserad utbildning 

förekommer också, då patienten deltar i ett strukturerat program tillsammans med andra 

patienter. Detta förutsätter ett aktivt deltagande. 

  

Enligt SBU (2009b) så används kognitiv beteendeterapi och motivationshöjande samtal i 

Sverige idag för att utbilda och stötta vuxna diabetessjuka patienter. Kognitiv 

beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som grundar sig på psykologiska teorier där 

patienten ges möjlighet att uppmärksamma och förändra tankemönster, handlingar och 

beteenden (Palmkron Ragnar, 2006). Terapeuten utreder hur patientens problem 
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uppkommit och vad som vidmakthåller dem. Behandlingen kan utföras individuellt eller i 

grupp (Kåver, 2006). En studie visar att KBT hos vuxna med diabetes typ I förbättrar 

HbA1c, välmående, diabetesrelaterad oro, frekvens på egenmätningar av blodglukos, 

minskar rädsla för hypoglykemi och risken för depression (Amsberg et al, 2009). Dock 

rapporterar SBU (2009b) att det saknas vetenskapligt underlag för att kunna se vilka 

effekter KBT har på HbA1c och livskvalitet.  Det har också visats att psykoterapi har 

förbättrat den metabola kontrollen hos tonåringar men inte hos vuxna (Winkley, Ismail, 

Landau, & Eisler, 2006).  

 

Motivationshöjande samtal (MI) är en samtalsmetod med syftet att åstadkomma en 

förändring i patientens liv. Under samtalet, som ges individuellt, sätts patienten i centrum 

och målet är att patienten själv ska vilja förändra sig. Sjukvårdarens uppgift är att leda 

patienten framåt i förändringsprocessen. Utgångspunkten för samtalet är att belysa de 

resurser till förändring som patienten redan har eller kan skaffa sig. Patienten och 

sjukvårdaren ska ha jämlika roller i samtalet där information utbyts i en dialog istället för 

att ges i form av en föreläsning (Statens folkhälsoinstitut, 2011). En studie har undersökt 

hur MI förbättrar bland annat metabol kontroll och egenvårdsförmåga. Direkt efter 

interventionens avslut syntes inga förbättringar på den metabola kontrollen, dock behöll 

patienterna som deltog i studien sin egenvårdsförmåga i större utsträckning än vad 

patienterna i kontrollgruppen gjorde. En uppföljning gjordes 24 månader senare vilket 

dock visade att dessa skillnader hade utjämnats (Rosenbek Minet, Wagner, Lønvig, 

Hjelmborg & Henriksen, 2011). Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård 

(2010) rekommenderar gruppbaserad patientutbildning i syfte att uppnå god metabol 

kontroll för att nå bästa möjliga behandlingsresultat. Motivationshöjande samtal 

rekommenderas dock inte då utvärderingar inte visat någon förbättring på varken metabol 

kontroll eller livskvalitet.  

 

Telemedicin är ett begrepp som innefattar patientundervisning och annan kommunikation 

mellan patient och sjukvårdare genom teknologi som telefon, sms och websidor. Olika 

varianter har prövats bland barn och ungdomar, bland annat att meddela sin läkare via sms 

eller internet hur blodglukosmonitorering, matintag och insulindos har fungerat, för att 

sedan få råd och stöd via telefon eller sms. Andra varianter involverar dataspel som 

inlärningsinstrument för att lära sig hantera egenvård. Flera studier visar att HbA1c har 

sänkts och att barn och ungdomar har upplevt dessa metoder som roliga (Shalitin & 

Phillip, 2007). 

 

Sjuksköterskans roll 

Vid diabetes utgörs en viktig del av omvårdnaden av prevention i syfte att förebygga 

sjukdomens komplikationer. Genom att bedöma patientens behov och resurser via kontakt 

med patienten själv, men också dennes närstående, kan sjuksköterskan utforma vården 

individuellt. Sjuksköterskan bör tillsammans med patienten utforma realistiska mål samt 

formulera förväntade resultat. Undervisning, råd och psykosocialt stöd är också en viktig 

arbetsuppgift. Den metabola kontrollen utvärderas och till sin hjälp har sjuksköterskan 

patientens egna mätningar av blodglukos. Detta ger en fingervisning om patientens 

egenvårdsförmåga. Sjuksköterskan tillhandahåller också hjälpmedel (Agardh & Berne, 

2010).  

 

Ungdomar med diabetes  

Under perioden då barnet frigör sig från sina föräldrar kan det kännas otydligt vem som 

har ansvaret för handhavandet av sjukdomen. Det kan då uppstå en förvirring kring detta 
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mellan föräldrarna vilket kan leda till svårigheter för barnet att bli självständig. Ungdomars 

upplevelser av att vara eller inte vara självbestämmande, den psykiska mognaden, 

motivationen att ta hand om sjukdomen samt hur andras stöd och uppmuntran ser ut har 

inverkan på övergångsprocessen till att tonåringen ska bli självständig. Kunskapsbrist om 

sjukdomen påverkar förmågan att helt ta ansvar för sin egenvårdsbehandling. I många fall 

upplever ungdomar att föräldrarna har bättre kunskap, men att de själva har en längtan 

efter att kunna ta kommandot i alla situationer och att det skulle vara möjligt om de fick 

mer undervisning från diabetesteamet. Det skulle göra deras vardag mer flexibel (Karlsson, 

Arman, & Wikblad, 2008). Enligt Moreira & Dupas (2005) talar diabetessjuka barn om en 

frihetsförlust relaterad till att kroppen inte alltid klarar av de aktiviteter som friska 

patienter ägnar sig åt. Andra stora förändringar, såsom att behöva ta insulin dagligen samt 

en eventuell justering av kost- och motionsvanor, rapporterade barnen som ytterligare 

bidragsfaktorer till känslan av att förlora frihet. I en studie av Hanberger, Ludvigsson & 

Nordfeldt (2009) har en negativt påverkad livskvalitet rapporterats av diabetessjuka 

flickor. Studien visade också ett samband mellan försämrad livskvalitet och dålig metabol 

kontroll. 

 

Problemformulering 

Under ungdomsåren uppkommer ofta tankar om vad sjukdomen kommer att innebära för 

ens framtid och frigörelseprocessen från föräldrar kan försvåras då föräldrarna tidigare haft 

ett stort ansvar för hantering av sjukdomen (Sjöblad, 1996). Forskning har visat att 

diabetessjuka ungdomar upplever en frihetsförlust, en negativ livskvalitet och en 

kunskapsbrist. En studie gjord 2006 visar att flera patientutbildningsmodeller för 

ungdomar har tagits fram, men inget särskilt program förespråkas (Murphy, Rayman & 

Skinner, 2006). Enligt SBU (2009b) är det vetenskapliga underlaget otillräckligt för att 

kunna utvärdera effekterna av individuell och gruppbaserad utbildning för vuxna med 

diabetes typ I beträffande HbA1c och livskvalitet. Rapporten framhåller att det är av stor 

vikt att studera hur dessa utbildningsformer påverkar HbA1c och livskvalitet. Utifrån 

Nationella riktlinjer för diabetesvården (2010) och SBU (2009b) utgår riktlinjerna för 

patientutbildning för vuxna personer med diabetes typ I och inte specifikt för ungdomar. 

Författarna anser därför att det är ett område som det behöver studeras mer inom. 

 

 

SYFTE 

 

Syftet med denna studie var att beskriva patientutbildningar och stöd för ungdomar med 

diabetes typ I samt att redogöra för dess effekter beträffande egenvård, metabol kontroll 

och psykosociala faktorer. 

 

 

METOD 

 

Val av metod 

Då författarna ville skapa en översikt av forskningsresultatet inom det beskriva området 

lämpade sig en litteraturstudie bäst (Friberg, 2006). Avsikten var att beskriva och jämföra 

olika stöd- och undervisningsformer och det är ytterligare en anledning till varför 

författarna ansåg att en litteraturstudie passade bra då det ger en överblick av 

forskningsläget världen över.  
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Urval 

Urvalsprocessen sker enligt Forsberg & Wengström (2008) i flera steg. Efter att ett 

intresseområde hade identifierades gjordes en sökning för att se utbudet av artiklar inom 

valt område samt ett preliminärt val av relevanta sökord för att besvara studiens syfte. 

Författarna valde ut artiklar som är etiskt granskade och referee-bedömda. Både kvalitativa 

och kvantitativa studier inkluderades i enlighet med Friberg (2006). Artiklar på engelska 

och svenska som publicerats mellan 2002 och 2012 valdes att inkluderas, på grund av att 

dessa språk behärskas av författarna samt att författarna ville ta del av ny forskning. Trots 

att sökordet ”adolescent” (som på svenska kan översättas till tonåring eller ungdom) 

(Adolescent, 2000) har använts valde författarna att i uppsatsen enbart skriva ”ungdom”. 

Det beror på att författarna definierar ”tonåring” som en person mellan 13-18 år, och 

inkluderade studier är gjorda på personer mellan 10-20 år. Studier som inte är gjorda på 

ungdomar i detta ålderspann har därför exkluderats. Författarna definierar 

patientutbildning och stöd som olika former av undervisning och stöttning personen får 

genom hälso- och sjukvård.  

 

Datainsamling  

Sökningar har genomförts i databaserna PubMed och CINAHL då dessa databaser anses 

relevanta eftersom de enbart innehåller artiklar inom medicin och omvårdnad. En manuell 

sökning, genom vilken en artikel har inkluderats i studien, har genomförts i tidskrifter samt 

i referenslistor i redan funna artiklar och avhandlingar i enlighet med Forsberg & 

Wengström (2008). I det första skedet av sökning och bearbetning av information strävade 

författarna efter att få en överblick över ämnesområdet och inte begränsa sig vid detaljer. 

Orsaken var att en eventuell avgränsning kunde bidragit till att relevant material förbisetts.  

 

I enlighet med Forsberg och Wengström (2008) försökte författarna i så stor utsträckning 

som möjligt använda vedertagna sökord. Vid sökning i PubMed användes så kallade 

MeSH-termer, och i CINAHL så kallade subject headings. Under de första sökningarna 

använde författarna sig bland annat av sökordet ”patient education”, dock framgick det 

under senare del av studiens gång att artiklar relevanta för studiens syfte förbisetts i och 

med detta sökord. Via den manuella sökningen hade artiklar hittats som inte fångats upp 

genom databassökning, och därför gjordes ytterligare sökningar i PubMed där ovan 

nämnda sökord byttes ut mot ”telemedicine”, ”internet” och ”interview, psychological”. 

De nya sökningarna fångade upp några av artiklarna som funnits via den manuella 

sökningen, och nya artiklar hittades och inkluderades. Många av de i arbetet inkluderade 

artiklarna återfanns i flera av sökningarna. 

 

Vid sökningarna läste författarna artiklarnas titlar och valde ut de som möjligtvis kunde 

passa in i studien. Vid läsning av artiklarnas abstract gjordes ett noggrant urval efter deras 

relevans för ovan beskrivna syfte. Detta för att valet av artiklar skulle kunna motiveras 

(Friberg, 2006). Vidare läste författarna artiklarna i sin helhet och valde sedan ut de som 

besvarade studiens syfte.  

 

Tabell 1. 
Datum/ 

Databas 

 

Begränsningar Sökord Antal 

träffar 

Granskade 

abstract 

Granskade 

artiklar 

Inkluderade 

artiklar 

2012-02-23 

PubMed 

English, 

swedish, 

published in the 

"Patient 

Education as 

Topic"[mh] AND 

70 0 0 0 
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 last 10 years, 

adolescent (13-

18 years) 

"Diabetes 

Mellitus, Type 

1"[mh] AND 

"Self Care"[mh] 

2012-02-23 

PubMed 

 

English, 

swedish, 

published in the 

last 10 years 

"Patient 

Education as 

Topic"[mh] AND 

"Diabetes 

Mellitus, Type 

1"[mh] AND 

"Self Care"[mh] 

AND 

"Adolescent"[mh] 

70 33 16 6 

2012-02-23 

CINAHL 

 

Published Date 

from: 

20020101-

20121231, 

English 

Language, Peer 

Reviewed  

 

MH "Diabetes 

Mellitus, Type 

1+" AND MH 

"Patient 

Education+" 

AND MH 

"Adolescence+" 

AND MH "Self 

Care+"  

42 16 2 1 

2012-03-02 

PubMed 

English, 

published in the 

last 10 years. 

“Adolescent”[mh] 

AND “Diabetes 

mellitus, type 

1”[mh] AND 

“Telemedicine”[m

h] 

20 7 4 2 

2012-03-02 

PubMed 

English, 

published in the 

last 10 years. 

“Adolescent”[mh] 

AND “Diabetes 

mellitus, type 

1”[mh] AND 

”Internet”[mh] 

26 8 2 2 

2012-03-02 

PubMed 

English, 

published in the 

last 10 years. 

“Adolescent”[mh]

AND “Diabetes 

mellitus, type 

1”[mh] AND 

”Behavioral 

medicine”[mh] 

1 1 0 0 

2012-03-02 

PubMed 

English, 

published in the 

last 10 years. 

“Adolescent”[mh]

AND “Diabetes 

mellitus, type 

1”[mh] AND 

”Cognitive 

therapy”[mh] 

11 7 1 0 

2012-03-02 

Pubmed 

English, 

published in the 

last 10 years. 

“Adolescent”[mh]

AND “Diabetes 

mellitus, type 

1”[mh] AND 

”Interwiew, 

psychological”[m

h] 

3 2 1 1 
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2012-03-02 

PubMed 

English, 

adolescents, 

young adult, 

published in the 

last 10 years. 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescents AND 

patient education 

AND support. 

101 5 3 2 

2012-03-02 

PubMed 

English, 

adolescents, 

published in the 

last 10 years. 

“Adolescent”[mh]

AND “Diabetes 

mellitus, type 

1”[mh] AND 

“Psychotherapy”[

mh]. 

45 6 1 0 

2012-03-02 

PubMed 

English, 

adolescents, 

published in the 

last 10 years. 

Diabetes mellitus 

type 1 AND 

adolescent AND 

cognitive 

behavioral 

therapy. 

29 0 0 0 

Totalt   418 85 30 14 

 

Databearbetning och dataanalys 

Båda författarna har läst och granskat alla artiklar i enlighet med Forsberg & Wengström 

(2008). Författarna har sammanfattat varje artikel och delat in dessa i grupper efter 

innehåll för att lättare få en överblick vid skrivande av resultat. 

En jämförelse och en sammanställning av valda artiklar har gjorts utifrån de aspekter som 

är relevanta för att kunna besvara syftet (Friberg, 2006). 

 

Klassificering och värdering av artiklar 

Ett bedömningsunderlag (bilaga II) modifierat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) har 

använts för att klassificera och kvalitetsbedöma valda artiklar. Författarna utförde 

bedömningen av artiklarna tillsammans genom diskussion. Endast studier som bedömts 

vara av medel eller hög kvalitet har tagits med i resultatet och dessa artiklar har förts in i 

en matris formulerad av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) (bilaga I). 

 

Tillförlitlighet  

I enlighet med Friberg (2006) har enbart originalartiklar som är peer-reviewed valts att tas 

med i resultatet. Detta för att säkerställa deras vetenskapliga status. För att undvika 

missförstånd och förvrängning av resultat har läsning av valda artiklar gjorts individuellt 

av författarna för att sedan se att de uppfattats på samma sätt. Då författarna läste artiklar 

på engelska har ett svensk-engelskt lexikon använts när svårigheter att förstå språket 

uppstått. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Helgesson (2006, s. 35) definierar forskningsetik enligt följande: ”systematik analys av 

och reflektion kring etiska problem som uppstår i samband med vetenskaplig forskning, 

som kan men inte måste utmynna i normativa slutsatser”. Enligt vetenskapsrådets riktlinjer 

för god medicinsk forskning får fusk och ohederlighet inte förekomma. Detta innebär att 

forskningsprocessen inte får förvrängas avsiktligt och stöld, fabricering eller plagiat av 

data inte får förekomma. I de studier där forskningsetiska överväganden gjorts är det 

bekräftat att de medverkande personernas personliga integritet och autonomi respekterats 

samt att försökspersoner hanterats på ett säkert sätt, därför har författarna valt att inkludera 

studier där detta gjorts. En grundläggande utgångspunkt för forskningsetisk analys var att 

författarna utgick ifrån sina egna moraliska intuitioner. I bearbetningen av resultatet har 
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författarna utgått ifrån vetenskapsrådets riktlinjer genom att redovisa alla artiklar som 

ingått i studien samt presentera alla resultat som fåtts fram (Helgesson, 2006). 

 

 

RESULTAT 

 

Utbildningsformer 

Vid läsning av inkluderade artiklar delades utbildningsformerna in i följande kategorier: 

motivationshöjande samtal, gruppträffar, diabetesläger och telemedicin.  

 

Motivationshöjande samtal 

Den individuella utbildningsmetoden motivationshöjande samtal, MI, har studerats av 

Channon et al. (2007). Motivationshöjande samtal gavs i deras studie av sjuksköterskor till 

ungdomar mellan 14 och 17 år. Ungdomarna fick träffa en sjuksköterska individuellt under 

12 månader, och träffarnas frekvens och plats bestämdes av ungdomarna själva. Inga råd 

om insulinbehandling gavs, då detta ansvar låg hos ungdomarnas ordinarie diabetesteam. 

Följande punkter var oftast inkluderade i samtalen: Skapa medvetenhet - Sjuksköterskan 

hjälpte här patienten att medvetandegöra dennes uppfattning om beteendeförändring samt 

att se vilka vinster och förluster olika beteenden för med sig för just den personen. 

Alternativ - När patienten blev medveten om vilka vinster och förluster deras beteende för 

med sig kunde alternativ till deras nuvarande beteende behandlas. Problemlösning - Efter 

att ha identifierat alternativa beteenden diskuterades dess vinster och förluster. Göra val - 

Om patienten vill, väljer han/hon ett av de diskuterade alternativen. Målsättning - Då ett 

alternativt beteende har valts ut satte sjuksköterskan och patienten tillsammans upp 

realistiska mål som kunde uppnås innan nästa samtal. Undvika konfrontation - En av 

hörnstenarna i samtalen var att undvika konfrontation för att reducera motstånd från och 

argumentation med patienten. Istället försökte sjuksköterskan locka fram svar genom att 

ställa öppna frågor för att uppmuntra deltagarna att själva formulera eventuella bekymmer 

samt sina mål. Channon et al. (2007) uppger dock att inga samtal såg likadana ut då de 

utgår helt och hållet ifrån patienten. 

 

År 2007 gjordes en studie där ungdomar i åldrarna 11-16 år fick träffa en så kallad 

”personlig diabetestränare” under sex månader, och träffarna var baserade på principerna 

för motivationshöjande samtal. Utbildningen var utformad för att öka ungdomarnas 

motivation och förmåga till egenvård genom att tillämpa problemlösning och analys av 

beteenden. Termen ”personlig diabetestränare” valdes för att lyfta fram utvecklingen av 

styrkor snarare än förbättringen av brister och genom att utgå ifrån motivationshöjande 

samtal eftersträvades att undvika att den personliga diabetestränaren blev uppfattad som en 

auktoritet. Ungdomarna blev guidade mot att själva utforma mål snarare än att få dem 

uppsatta av någon annan. Varje ungdom fick träffa sin personliga diabetestränare sex 

gånger, varav den första träffen inkluderade en förälder. Ungdomarna fick då själva 

upptäcka områden som kunde förbättras, sätta upp mål och utforma lösningar för att sedan 

försöka identifiera sätt som föräldrar kunde hjälpa och deltaga. Det första mötet innehöll 

också en presentation av programmet och blodglukosmätning, och varje ungdom erhöll då 

varsin kostdagbok. Deltagarna blev instruerade att skriva ner när och vad de åt under två 

veckodagar och en helgdag. Det andra mötet var utformat för att fortsätta analysen av 

deltagarnas beteende samt att börja bygga upp en motivation till förändring. Frekvens, 

duration och intensitet på motion, frekvens på blodglukosmätningar samt kostintagets 

frekvens, tidpunkt och innehåll granskades. Varje ungdom fick uppskatta sin egen 

beredskap till förändring gällande varje uppsatt mål och tränaren försökte locka fram 
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motivation till förändring. Ungdomarna fick därefter välja ut de tre mål som de ansåg hade 

högst potential. Under det tredje mötet diskuterades för- och nackdelar med varje uppsatt 

mål och ett mål valdes ut för att arbetas med. En personlig plan utvecklades som innehöll 

identifikation av potentiella hinder, val av strategi för måluppfyllelse, definition av 

föräldrars funktion i att underlätta arbetet, fastställande av metod för att dokumentera 

framsteg samt förväntade resultat. De sista tre mötena fokuserade på uppföljning och 

fortsatt utveckling av förmågor. Analys av resultat, problemsökning och -lösning samt 

revidering av planen genomfördes vid behov (Nansel et al., 2007).  

Gruppträffar 

I en pilotstudie gjord i USA fick ungdomar i åldrarna 13-17 år delta i ett 

grupputbildningsprogram kallat ”the choices programme”. Deltagarna träffades en gång i 

veckan under sex veckor, två timmar per gång, och träffarnas innehåll utgick ifrån 

betydande problem hos ungdomar med diabetes typ I. Utbildningen tog upp ämnen som 

insulindosering, planering av kostintag och igenkänning av hypoglykemi samt diabetes i 

samband med alkohol, rökning och sexuella aktiviteter. Vid varje möte satte ungdomarna 

upp personliga mål beträffande beteendemässiga förändringar. Hela gruppen diskuterade 

eventuella hinder för måluppnåelse, samt olika strategier för att komma över hindren. Till 

varje träff medföljde en arbetsbok för ungdomarna att ta med sig hem för att på så sätt 

kunna dela veckans ämne med sina föräldrar. Syftet med programmet var att ungdomarna 

skulle kunna ta ett större ansvar för sin sjukdom samt att genom problemlösningsstrategier 

lära sig att inte äventyra den metabola kontrollen (Cook, Herold, Edidin, & Briars, 2002).  

I Tyskland har en stor studie gjorts på ett program kallat Diabetes Treatment and Teaching 

Programme (DTTP) där ungdomar i åldrarna 12-24 år deltog. Programmet pågick under 

fem dagar och syftet var att förbättra ungdomarnas metabola kontroll, minska risken för 

akuta komplikationer och att möjliggöra en fri kost- och livsstilsplan. Deltagarna blev 

uppmanade att mäta blodglukos innan stora måltider samt innan läggdags för att sedan på 

egen hand kunna dosera rätt mängd insulin. Instruktioner gavs av sjuksköterskor och 

dietister i studiegrupper om 10 deltagare i varje grupp (Sämann et al., 2008). 

 

Ett empowermentbaserat program har gjorts i Sverige på ungdomar i åldrarna 12-17 år där 

deltagarna träffades en gång i veckan under sex veckors tid. Två timmar var avsatt till 

varje gruppträff och varje grupp bestod av fyra till nio deltagare. Varje träff hade 

förutbestämda ämnen, till exempel tillfredställelse med livet, målsättningar, 

problemlösningsförmåga, coping med känslor, coping med daglig stress, socialt stöd och 

motivation. Syftet med programmet var att förbättra ungdomarnas tillfredställelse med 

livet, problemlösningsförmåga, självförtroende, coping med känslor och stress och 

beredskap till förändring av beteenden. Varje träff började med att en bild visades eller att 

musik spelades för att illustrera dagens ämne. Ungdomarnas tankar skrevs ner i form av en 

tankekarta på en whiteboard. Problem och frågor för vidare diskussion valdes ut utifrån 

tankekartan. När kunskapsbrist upptäcktes inom ett visst område fördelade ungdomarna 

själva uppgifter mellan sig för att inhämta kunskap. Vidare diskuterades hur den nya 

kunskapen skulle kunna användas i egenvård. Ungdomarna blev också erbjudna att bjuda 

in deras föräldrar till en träff för att informera om de olika ämnena som tagits upp under 

programmet. Programmet leddes av en diabetessjuksköterska (Viklund, Örtqvist, & 

Wikblad, 2006). 

 

Utifrån ett program kallat Dose Adjustment for Normal Eating (DAFNE) som använts hos 

vuxna med diabetes typ I har ett annat program, Kids in Control off Food (KICk-OFF), 

utvecklats för ungdomar i åldrarna 11-16 år. Under programmet, som leddes av 
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diabetessjuksköterskor och dietister, erhöll deltagarna färdigheter i att dosera rätt mängd 

insulin utifrån intag av kolhydrater. Ungdomarna delades in i sex grupper med åtta 

deltagare i varje grupp med 11-13-åringar och 14-16-åringar var för sig. Utbildningen 

skedde på skoltid under fem dagar (Waller et al., 2008). 

 

Ett gruppträffsprogram har genomförts i Norge under 15 månaders tid för ungdomar i 

åldrarna 11-17 år samt deras föräldrar. Ungdomarna och föräldrarna träffades separat i 

grupper var tredje månad med fyra till nio deltagare i varje grupp. Ungdomarna fick också 

tre stycken planerade konsultationer med en sjuksköterska via dator. Programmet 

fokuserade på ungdomarnas deltagande, sjukdomens påverkan på det dagliga livet, socialt 

stöd och problemlösningsförmåga. Ungdomarna fick dela sina erfarenheter med varandra. 

Grupper skapades med 11-13-åringar för sig och 14-17-åringar för sig. Föräldrarna fick 

under sina träffar diskutera hur man kan vara involverad i och kontrollera sitt barns 

egenvård, samt fysiologiska och psykologiska förändringar som sker under puberteten. En 

läkare, en specialistsjuksköterska, en psykolog, en dietist och en socialarbetare fanns med 

vid alla träffar, och vid ungdomarnas träffar fanns också en ung person med diabetes (cirka 

fyra till fem år äldre än deltagarna i respektive grupp) med som hjälpledare. Vid de 

individuella, datorbaserade konsultationerna fick sjuksköterskan möjlighet att få en 

överblick över ungdomarnas sjukdomskunskaper samt färdigheter i och motivation till 

egenvård (Graue, Wentzel-Larsen, Hanestad, & Søvik, 2005). 

 

Diabetesläger 

García-Pérez, Perestelo-Pérez, Serrano-Aguilar, & del Mar Trujillo-Martín (2010), Wang, 

Stewart, Tuli & White (2008), Viklund, Örtqvist & Wikblad (2006) och Piana et al. (2010) 

beskriver hur utbildning av och stöd till ungdomar kan ske genom att under ett par dagar 

åka på läger tillsammans med andra ungdomar med diabetes. García-Peréz et al. (2010) 

redogör för ett diabetesläger för ungdomar i åldrarna 11-18 år som pågick under åtta dagar. 

Lägret innehöll utbildning inom medicin och egenvård, vilken syftade till att utöka och 

stärka tidigare erhållen kunskap. För att uppnå detta hölls interaktiva seminarier om 

diabeteskost (räkning av kolhydrater), hygien (att sköta om och förebygga 

diabetesrelaterade fotsår), att känna igen och kunna hantera akuta komplikationer som 

hypo- och hyperglykemi samt hur relationen mellan motion, kost och insulindosering ser 

ut. Aktiviteter med avsikt att stärka den psykosociala komponenten i sjukdomshanteringen 

innefattade seminarier och lekar med syfte att främja en mer hälsosam attityd, beteende 

och livsstil samt att uppmuntra till självständighet och ansvar gällande 

egenvårdshanteringen. Dessa aktiviteter skedde både enskilt och i grupp, och innehållet var 

anpassat efter deltagarnas respektive åldrar.  

 

I Sverige har en studie av Viklund et al. (2006) gjorts som beskriver hur ungdomar i 

åldrarna 14-18 år tillbringade tre dagar på en segelbåt för en intensivutbildning. 

Utbildningen skedde genom diskussionsgrupper (fyra till fem timmar per dag, med fem till 

sex deltagare i varje grupp samt en ledare). Ämnen som då togs upp föreslogs av 

utbildningsteamet, men ungdomarna fick bestämma vad som skulle diskuteras. Exempel på 

diskussionsämnen är alkohol, graviditet, akuta och långsiktiga komplikationer, problem i 

skolan och insulinbehandling. Deltagarna fick även delta i fysiska aktiviteter ledda av 

personal och tillreda lunchen tillsammans med en kock. Före varje måltid mättes 

blodglukosvärden och ungdomarna fick öva på att också mäta blodglukos efter måltiderna. 

De fick också på egen hand fatta beslut om insulindosering i samband med intag av olika 

typer av mat. 
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”Camp Sweeney” är ett läger i Texas, USA, där över 1000 barn och ungdomar i åldrarna 

sex till 18 år deltar varje år. Lägret pågick i 20 dagar och genomfördes tre gånger per 

sommar. Dagligen gavs föreläsningar i medicinsk utbildning med påföljande diskussioner. 

Fyra gånger per dag, oftare vid behov, testades deltagarnas blodglukosvärden. Personalen 

på lägret reglerade varje deltagares insulindos före varje måltid och alla insulininjektioner 

var övervakade. Måltiderna på lägret var planerade av en dietist (Wang et al., 2008).  

 

I Italien deltog ungdomar med diabetes typ I, i åldrarna 13 och 18 år, i ett läger under nio 

dagar. På lägret fick ungdomarna utbildning i egenvård samt skriva självbiografiskt om ett 

nytt ämne varje eftermiddag. Texterna blev sedan upplästa anonymt för alla deltagare. För 

att underlätta ihågkommande vid skrivandet samt berättande integrerades andra 

kommunikationsverktyg som att lyssna på musik, läsa dikter, titta på bilder och måla. Vid 

lägrets början fick deltagarna skriva ner sina behov och förväntningar för att sedan gå över 

till de dagliga utmaningarna med sjukdomen. Exempel på behandlade ämnen är relationen 

till mat, till sin kropp, till andra och till egenvård samt dagen då sjukdomen upptäcktes. 

Egenvårdsutbildningen som gavs var patientcentrerad och baserad på empowerment. 

Deltagarna fick själva välja vad och hur mycket de åt samt på egen hand dosera 

insulinmängd. Ledaren uppmuntrade deltagarna till problemlösning när de bad om råd. 

Egenvårdsutbildningens målsättning var att deltagarna den femte dagen skulle erhållit 

tillräckliga färdigheter i insulindosering och kostjustering i alla olika situationer (Piana et 

al., 2010). 

Telemedicin 

Ungdomar i åldern 10-19 år fick i en studie av Rami, Popow, Horn, Waldhoer & Schober 

(2006) instruktioner att mäta blodglukos minst fyra gånger per dag. Via en mobiltelefon 

skickade deltagarna i studien blodglukosvärden samt datum och tid för mätningen, 

kolhydratsintag, insulindosering och vilken typ av insulin som användes (kort- eller 

långverkande) till ett dataprogram, VIE-DIAB, som registrerade och analyserade de olika 

värdena. Dessa uppgifter skulle skickas varje gång ungdomarna mätte blodglukos, eller 

minst en gång per dag. Informationen analyserades av två diabetesläkare som en gång i 

veckan gav respons via sms till ungdomarna, antingen ett automatiskt meddelande att 

värdena är godkända och att ingen förändring är nödvändig, eller ett personligt 

meddelande med specifika råd (till exempel: öka insulindoseringen på morgonen med två 

enheter). Under de tre månader som ungdomarna deltog i programmet hade de ingen 

planerad kontakt med sin ordinarie diabetesklinik.  

 

En studie av Lawson, Cohen, Richardson, Orrbine & Pham (2005) gick ut på att ungdomar 

i åldrarna 13-17 år under sex månader fick, förutom sedvanlig diabetesvård, veckovisa 

telefonsamtal av en diabetessjuksköterska. Under samtalen diskuterades senaste veckans 

blodglukosnivåer för att sedan avhandla huruvida eventuella åtgärder beträffande 

insulindosering krävdes. Insulinjusteringar diskuterades även mellan 

diabetessjuksköterskan och en diabetesläkare. Varje telefonkontakt inkluderade också 

samtal kring händelser i ungdomarnas liv den senaste veckan.  

 

Iafusco et al. (2011) utförde en studie på ungdomar i åldrarna 10-18 år som i två år fick 

delta i chatsessioner en gång per vecka, 90 min per gång. Chatsessionerna skedde 

vanligtvis varje fredagskväll och 10-50 ungdomar deltog varje gång. Ämnet valdes ut av 

deltagarna genom omröstning i början av varje tillfälle. Ämnen som berördes var bland 

annat egenvård, oro för framtiden samt sociala relationer, och varje ämne diskuterades ur 

en problemlösningssynvinkel. Känslor fick ta stor plats i diskussionerna. Deltagarna var 
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anonyma och deltog minst en gång per månad. Varje chat-tillfälle övervakades av en och 

samma läkare. 

 

En annan studie (Mulvaney, Rothman, Wallston, Lybarger & Dietrich, 2009) prövade att 

utbilda ungdomar genom en diabetesspecifik internetsida, ”YourWay”, med syftet att 

förbättra problemlösningsförmågan. ”YourWay” var en internetsida där ett diabetesteam 

bestående av både vårdpersonal och unga patienter fick skriva och redigera websidans 

innehåll. Websidan innehöll presentationer om problemlösning samt om hur websidan 

kunde användas, och även sex berättelser som genom multimedia skildrade psykosociala 

egenvårdshinder samt sätt att hantera och komma över dessa hinder. Deltagarna fick lägga 

upp en personlig profil, de kunde skriva till varandra och få hjälp av en 

”problemlösningsexpert”. Utöver det hade deltagarna genom websidan ingen kontakt med 

vårdpersonal. En gång i veckan fick deltagarna e-mail som uppmuntrade aktivt deltagande. 

 

Effekter av de olika utbildningarna 

 

Metabol kontroll 

 

Motivationshöjande samtal 

Granskade studier som behandlar motivationshöjande samtal i olika former visade ett 

liktydigt resultat vad gäller den metabola kontrollen. Båda studiernas interventionsgrupper 

sänkte sitt HbA1c under interventionens gång. Channon et al. (2007) använde en 

kontrollgrupp i sin studie, och vid uppföljning både ett och två år efter studiens start syntes 

en signifikant skillnad mellan dessa grupper beträffande HbA1c. MI-gruppen hade sänkt 

sitt HbA1c med 0,6 procentenheter efter 12 och 24 månader, medan kontrollgruppen hade 

höjt sitt HbA1c med 0,2 procentenheter efter 12 månader och 0,1 procentenheter efter 24 

månader och skillnaden grupperna emellan var signifikant. Ungdomarna som fick träffa en 

personlig diabetestränare hade sänkt sitt HbA1c med 0,29 procentenheter vid en 

korttidsuppföljning (nio månader efter studiens start) jämfört med studiens kontrollgrupp, 

där HbA1c hade ökat. Vid långtidsuppföljningen (ett år efter studiens start) var HbA1c 0,19 

procentenheter lägre än vid studiestart. Hos äldre ungdomar (>14 år) uppmättes en större 

signifikant positiv effekt på den metabola kontrollen än hos yngre vid både kort- och 

långtidsuppföljningen (Nansel et al., 2007). 

 

Gruppträffar 

Olika typer av gruppbaserad utbildning tycktes ha olika god effekt på den metabola 

kontrollen. Cook et al. (2002) visade i sin studie av ”The choices programme” att ingen 

signifikant skillnad i HbA1c gick att utröna mellan interventions- och kontrollgruppen sex 

månader efter studiens start. Vid analys av enbart interventionsgruppen syntes dock en 

signifikant förbättring av HbA1c . Hos deltagarna i ”the diabetes treatment and teaching 

programme” syntes signifikant förbättrade HbA1c-värden hos ungdomar i åldrarna 15-20 

år. Deltagare i åldrarna 12-15 år uppvisade dock ingen signifikant förändring i HbA1c 

(Sämann et al., 2008). Det gruppbaserade empowermentprogram som genomfördes i 

Sverige visade sig inte ha någon långsiktig signifikant effekt på den metabola kontrollen 

hos deltagarna. Det syntes en signifikant ökning av HbA1c vid sex och 12 månaders 

uppföljning i både interventions- och kontrollgruppen, dock hade ökningen återgått till 

ursprungssvärdena vid uppföljning 18 och 24 månader efter studiens start. Ökningen 

syntes framförallt hos de äldre deltagarna. Vid tolvmånadersuppföljningen syntes också en 

större ökning av HbA1c-värden hos ungdomar som inte hade delaktiga föräldrar. En 

minskning av HbA1c hos de som hade delaktiga föräldrar sågs vid både 12 och 24 
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månaders uppföljning. Interventionsgruppen var yngre än kontrollgruppen, 14.2 år jämfört 

med 15.2 år (Viklund, Örtquist, & Wikblad, 2007). Hos deltagarna i KICk-OFF syntes 

ingen signifikant skillnad i HbA1c före och efter interventionen (Waller et al., 2008). I det 

gruppbaserade programmet som gjordes i Norge syntes en signifikant förbättring av HbA1c 

i interventionsgruppen i åldrarna 14-17, däremot syntes en signifikant försämring i samma 

grupp i åldrarna 11-13 år, jämfört med kontrollgruppen (Graue, Wentzel-Larsen, Hanestad, 

& Søvik, 2005). 

 

Diabetesläger 

I studien av det åttadagarsläger beskrivet av García-Perez et al. (2010) syntes ingen 

signifikant skillnad i HbA1c före och efter lägret i interventionsgruppen. Däremot ökade 

studiens kontrollgrupp sitt HbA1c signifikant under samma tidsperiod. Deltagande i läger 

på en segelbåt visade sig inte heller påverka den metabola kontrollen då ingen skillnad i 

HbA1c syntes före och efter lägret och inte heller mellan lägerdeltagarna och 

kontrollgruppen (Viklund et al., 2006). Ungdomar som deltog i ”Camp Sweeney” 

förbättrade sitt HbA1c jämfört med kontrollgruppen (vars HbA1c försämrades) vid 

jämförelse av mätningar innan och efter lägret. En långtidsuppföljning gjordes, där 

tidpunkten varierade mellan olika deltagare, vilket visade en försämring av HbA1c hos 

lägerdeltagarna. Värdena var dock fortfarande signifikant lägre än de var innan lägret. 

Flickor som deltog i lägret visade en större förbättring i HbA1c än pojkar. Pojkarna 

förbättrade sina HbA1c-värden, men vid långtidsuppföljningen sågs att förbättringen gått i 

regress, medan flickornas värden låg kvar på samma nivå som vid den föregående 

mätningen (Wang et al., 2008).  

 

Telemedicin 

Att skicka sms till en läkare med sina blodglukosvärden tycktes förbättra den metabola 

kontrollen. Förbättringen gick dock tillbaka när sms-programmet avslutades. 25 procent av 

deltagarna skickade bara 50 procent av de erfordrade fyra dagliga sms:en, dock tycktes 

detta inte spela någon roll för utfallet på den metabola kontrollen då ingen signifikant 

skillnad syntes mellan dessa personer och de som skickade mer än 50 procent av de fyra 

dagliga sms:en (Rami et al., 2006). I den studie som undersökte effekter av telefonkontakt 

under sex månader med en diabetessjuksköterska låg HbA1c-medelvärdena under studiens 

gång på samma nivå i interventionsguppen medan medelvärdet ökade i kontrollgruppen. 

Skillnaden grupperna emellan var dock inte signifikant. Vid tolvmånadersuppföljningen 

visade det sig att HbA1c hade minskat hos 29 procent i interventionsgruppen jämfört med 

noll procent i kontrollgruppen. Hos 19 procent i interventionsgruppen hade HbA1c-värdena 

ökat jämfört med 44 procent i kontrollgruppen (Lawson et al., 2005). Deltagande i 

veckovisa chat-sessioner visade sig ha god effekt på den metabola kontrollen. Vid 

uppföljning ett år efter studiens början hade deltagarnas HbA1c förbättrats signifikant. 

Denna förbättring kvarstod efter ytterligare ett år, och studiens kontrollgrupp visade ingen 

förändring i sitt HbA1c under hela studiens gång (Iafusco et al., 2011). Mulvaney et al. 

(2010) beskriver hur ungdomar som fick tillgång till internetprogrammet ”YourWay” vid 

studiestart hade högre HbA1c än studiens kontrollgrupp. Vid studiens slut syntes en 

signifikant skillnad i HbA1c grupperna emellan, där interventionsgruppen hade lägre 

värden. Dock låg HbA1c på en konstant nivå i interventionsgruppen under studiens gång 

och HbA1c i kontrollgruppen försämrades, därav skillnaden.  

 

Egenvård 

 

Motivationshöjande samtal 
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I studien av Nansel et al. (2007) fick föräldrar skatta sina barns följsamhet till egenvård vid 

kort- och långtidsuppföljningen (nio månader respektive ett år efter studiens start), och 

ingen skillnad syntes mellan grupperna. Ungdomarnas egna skattningar av följsamhet 

visade en trend mot försämring i båda grupperna vid korttidsuppföljningen, men ingen 

skillnad syntes mellan studiestart och långtidsuppföljningen. Ingen skillnad mellan olika 

åldersgrupper syntes. 

 

Gruppträffar 

Effekterna av ”the choices programme” mättes sex månader efter studiens start, och 

programmet förbättrade inte förmågan att lösa diabetesrelaterade problem vid jämförelse 

med studiens kontrollgrupp. Inte heller mätning av ungdomarnas ansvar för att själva 

utföra egenvård visade någon skillnad grupperna emellan. Dock syntes en högre frekvens 

av blodglukosmätningar i interventionsgruppen. Vid analys av enbart interventionsgruppen 

visade en förbättring av problemlösningsförmågan sex månader efter studien jämfört med 

innan (Cook et al., 2002). KICk-OFF-programmet, beskrivet av Waller et al. (2008), gav 

förbättrad self-efficacy enligt deltagarnas rapporter. Ett ökat ansvar för egenvård 

rapporterades både av studiens deltagare samt deras föräldrar. 

 

Diabetesläger 

García-Peréz et al. (2010) visade att deltagande i deras beskrivna diabetesläger inte gav 

någon signifikant skillnad gällande sjukdomskunskap. Viklund et al. (2006) jämför 

deltagare på ett segelbåtsläger och studiens kontrollgrupp, och visar att lägerdeltagarna 

erhöll mer positiv attityd till egenvård och mätte blodglukos oftare. Däremot syntes ingen 

signifikant skillnad hos lägerdeltagarna i attityd gentemot egenvård mellan mätning före 

lägret och vid uppföljning sex månader senare. Deltagande i ”Camp Sweeney” ledde till en 

signifikant förbättrad följsamhet i behandling jämfört med studiens kontrollgrupp, enligt 

föräldrars uppfattning. I dessa skattningar syntes en större förbättring hos pojkar än hos 

flickor. Ungdomarnas egna skattningar visade dock ingen signifikant skillnad i detta före 

och efter lägret (Wang et al., 2008). Pianas et al. (2010) intervention resulterade i ett större 

ansvarstagande gällande egenvård, och den upplevdes viktigare än innan. 

 

Telemedicin 

Telefonkontakt med en diabetessjuksköterska gav en lätt men ej signifikant skillnad i 

följsamhet beträffande egenvård. Ingen signifikant skillnad syntes heller mellan 

ungdomarna som hade regelbunden telefonkontakt och studiens kontrollgrupp (Lawson et 

al., 2005). Ungdomar som fick tillgång till problemlösningsprogrammet ”YourWay” på 

internet visade efter programmet upp en förbättring i problemlösningsförmåga och 

följsamhet i egenvård jämfört med studiens kontrollgrupp (Mulvaney et al., 2010). 

 

Psykosociala faktorer 

 

Motivationshöjande samtal 

Channon et al. (2007) visar att deltagarna som fick motivationshöjande samtal vid 

jämförelse med studiens kontrollgrupp hade högre tillfredställelse med livet, upplevde 

mindre oro, och hade mer positivt välmående vid uppföljning tolv månader efter studiens 

start. Deltagarna upplevde då också sin diabetes som mer allvarlig och tyckte att det var 

viktigare att ha sjukdomen under kontroll. De hade starkare tro på att vissa handlingar 

kunde förebygga komplikationer och upplevde att sjukdomen hade en mindre påverkan på 

deras liv jämfört med kontrollgruppen. Vid uppföljning efter 24 månader fanns fortfarande 

vissa skillnader mellan grupperna, där personerna som fick motivationshöjande samtal 
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upplevde lägre oro och ängslan relaterat till sjukdomen. Att ha regelbundna träffar med en 

personlig diabetestränare tycktes inte föra med sig någon skillnad i livskvalitet eller grad 

av oro, enligt de mätningar som gjordes nio månader och ett år efter studiens början. 

Sjukdomens påverkan på livet hade ökat vid ett års-uppföljningen hos ungdomarna som 

fick träffa tränaren (Nansel et al., 2007).  

 

Gruppträffar 

Det svenska empowermentbaserade programmet gav ingen signifikant effekt på 

ungdomarnas empowerment. Ungdomarna kände sig dock mer redo för en förändring efter 

programmet (Viklund et al., 2007). Deltagande i KICk-OFF-programmet förbättrade 

livskvaliteten hos ungdomarna (Waller et al., 2008). I det gruppbaserade programmet som 

utfördes i Norge minskade upplevd oro, sjukdomens påverkan på livet hos ungdomarna i 

interventionsgruppen, ingen förbättring syntes i kontrollgruppen. Mentalt välmående ökade 

hos interventionsgruppen, och alla ovan beskrivna förbättringar syntes framför allt hos 

deltagare i åldrarna 15-17 år (Graue et al., 2005). 

 

Diabetesläger 

García-Perez et al. (2010) visade att ungdomarnas förmåga att hantera förändringar i 

skolmiljön förbättrades efter lägret, dock syntes ingen förbättring gällande att hantera 

förändringar i andra situationer. Vid jämförelse med studiens kontrollgrupp syntes både 

vid studiens start samt vid uppföljning en bättre förmåga att hantera förändringar i olika 

miljöer hos de som deltog i lägret. Viklund et al. (2007) visar att ungdomars inställning till 

sjukdomen var mer positiv efter deltagande i läger än före, vilket också syns i jämförelser 

med studiens kontrollgrupp. Emellertid hade lägerdeltagarna en mer positiv inställning till 

sjukdomen redan innan deltagande i lägret, jämfört med kontrollgruppen. Lägerdeltagarna 

kände sig också mindre besvärade av sjukdomen än kontrollgruppen. Att skriva om sig 

själv, som ungdomar fick göra i studien av Piana et al. (2010), visade sig vara en både 

stressande och befriande upplevelse. De frågor som ungdomarna i efterhand fick besvara 

visade att ”förändring” var en viktig punkt i resultatet. Förändring förekom i tre riktningar: 

Förändring i uppfattandet av sig själv, där det visade sig att ungdomarna förbättrade sitt 

självförtroende och tron till den egna förmågan. Förändring i relation till andra, där 

ungdomarna hade kommit över hinder och skam över att berätta om sin sjukdom för andra. 

Rädslan för att inte bli accepterad var inte längre lika stor. Förändring i relation till 

sjukdomen, sjukdomen var mer accepterad och hade blivit ”en del av en själv”. Känslor 

kopplade till sjukdomen hade blivit mer positiva.  

 

Telemedicin 

Regelbunden telefonkontakt med en diabetessjuksköterska visade sig efter tre månader ha 

god effekt på livskvalitet jämfört med studiens kontrollgrupp. Vid studiens slut, efter sex 

månader, syntes dock ingen skillnad mellan grupperna (Lawson et al., 2005). Iafusco et al. 

(2011) visar att deltagarna i chat-sessioner förbättrade sin livskvalitet, oro över sjukdomen, 

tillfredställelse med livet och sjukdomens inverkan på livet. Förbättringen kvarstod vid 

både ett och två års uppföljning. Sjukdomens inverkan på livet förbättrades också 

signifikant i kontrollgruppen, dock bara vid ett års uppföljning. Oro över sjukdomen 

försämrades under samma tid, och ingen förändring syntes gällande tillfredsställelse med 

livet.  
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DISKUSSION 

 

Metoddiskussion 

 

Motivering av ämnesval 

Författarna har under utbildningens gång erhållit kunskap inom sjukdomslära, 

åldersrelaterad omvårdnad men också om bemötande, kommunikation och utbildning. 

Intresse för det senare har uppstått och författarna har under sjuksköterskeutbildningens 

verksamhetsförlagda utbildning kommit till insikt om att sjuksköterskans arbetsuppgifter 

till stor del består av utbildning och stöd av patienter. Barn och ungdomar utgör en egen 

grupp inom vården, och att möta dessa personer i övergången till att bli vuxen är något 

som författarna anser som en relevant men också kunskapskrävande uppgift. Dessa 

faktorer gav upphov till en önskan att skaffa sig mer kunskap inom området. 

 

Motivering av metodval 

Denna studies syfte var att beskriva olika utbildningar som används för att stödja och 

utbilda ungdomar med diabetes typ I samt dess effekter. Författarnas ursprungsidé var att 

anamma en kvalitativ ansats genom att intervjua svenska sjuksköterskor om användningen 

av stöd- och utbildningsmetoder i mötet med ungdomar med diabetes typ I. Då en önskan 

förelåg om att förvärva en bred kunskap inom ämnesområdet beslöt författarna dock att 

göra en litteraturstudie, eftersom det eventuellt kunde ge kunskap om läget över hela 

världen. Tillförlitlig information om de exakta effekter som olika utbildningar ger ansågs 

inte heller kunna insamlas genom intervjuer med sjuksköterskor. Friberg (2006) menar att 

litteraturstudier lämpar sig mycket väl för studenter i grundutbildningen och metoden 

ansågs ge det mest tillförlitliga resultatet.  

 

Artikelsökning 

En osystematisk  litteratursökning i databasen PubMed gjordes i det inledande stadiet för 

att upptäcka utbudet av artiklar inom valt område, vilket stöds av Forsberg och Wengström 

(2008). Under arbetes gång gjordes flera artikelsökningar för att få fram relevanta artiklar, 

och en manuell sökning gjordes också i överrensstämmelse med Forsberg och Wengström 

(2008). Författarna hade från början tänkt enbart inkludera artiklar med kvantitativ ansats 

då dessa studier ansågs besvara syftet bäst, men fann det svårt att hitta tillräckligt antal 

artiklar med valda sökord och kriterier. Därför inkluderades även en kvalitativ studie. 

 

Begränsningskriterier 

Då utbudet av forskning inom diabetes typ I och tillhörande utbildning upptäcktes vara 

mycket stort, användes urvalskriterier för att begränsa sökningsresultatet efter 

litteraturstudiens syfte, vilket stöttas av Forsberg och Wengström (2008). Urvalskriterier 

som användes var språk som författarna behärskar och publiceringsår. Att begränsa till 

åldersgrupp prövades också, men författarna valde att ta bort det då sökordet ”adolescent” 

användes och gav upphov till samma antal träffar. I CINAHL kunde författarna använda 

sig av urvalskriteriet ”peer-reviewed”. Författarna valde att inkludera de artiklar som gjorts 

på ungdomar i åldrarna 10-20 år. Många av de funna artiklarna hade dock ett större 

ålderspann i sina urvalskriterier, varför vissa artiklar med värdefullt resultat exkluderades 

ur studien.  

 

Artiklarnas kvalitet 

Då ett preliminärt urval av artiklar gjorts klassificerades och kvalitetsbedömdes dessa 

utifrån bedömningsunderlaget modifierat av Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och 
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Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Artiklar bedömdes hålla för låg kvalitet (III) om 

de hade ett lågt deltagarantal, otillräckligt beskriven metod eller alltför stort bortfall. Dessa 

artiklar valdes bort och enbart artiklar av kvalitet II (medel) eller I (hög) inkluderades i 

resultatet. Då författarna var nya på området upplevdes svårigheter i att veta huruvida 

kvalitetsbedömningen gjordes på ett korrekt sätt. En av de inkluderade artiklarna hittades i 

CINAHL, och då funktionen ”peer reviewed” använts i begränsningskriterierna så visste 

författarna att artikeln var granskad och därmed vetenskaplig. Den funktionen fanns ej att 

tillgå i PubMed, och författarna använde sig därför av Ulrichs periodicals directory, som 

anger huruvida tidsskriften som artikeln publicerats i är vetenskapligt granskad. Varje 

tidsskrift har granskats för sig för att säkerställa artiklarnas vetenskapliga kvalitet. Under 

arbetes gång förelåg en önskan om att inkludera olika typer av studier i resultatet. Studiens 

syfte visade sig dock nästan bara kunna besvaras utifrån artiklar med kvantitativ ansats. En 

artikel med kvalitativ ansats inkluderades dock, då författarna ansåg den innehålla 

värdefull information som kunde ge större bredd åt resultatet. 

 

Tillförlitlighet och generaliserbarhet 

Författarna anser att gjord kvalitetsbedömning ökar tillförlitligheten i studiens resultat, 

dock skulle andra kunnat ha bedömt artiklarnas kvalitet annorlunda. Båda författare läste 

samtliga artiklar, vilka alla är skrivna på engelska, och engelsk-svensk ordlista användes 

vid behov. Detaljer i de olika studierna kan ha missuppfattats då engelska inte är någon av 

författarnas modersmål, men författarna ser risken för detta som obetydlig. 

 

Inkluderade studier är gjorda i Europa och USA, dock i flera olika länder och delar av 

vården. Detta anser författarna öka generaliserbarheten, även om det gäller västvärlden 

främst. Vissa studier är utförda av samma forskare.  

 

Resultatdiskussion 

 

Utbildningsformer 

Nedan diskuteras likheter och skillnader mellan utbildningsformerna utifrån den 

information som återfanns i de olika artiklarna.  

Motivationshöjande samtal 

Channon et al. (2007) och Nansel et al. (2007) hade gemensamt att ungdomarna fick vara 

delaktiga i att sätta upp egna mål. Channon et al. (2007) beskriver hur sjuksköterskan och 

patienten tillsammans utformade mål medan ungdomarna i studien av Nansel et al. (2007) 

fick utforma mål helt på egen hand. Ungdomarna i studien av Nansel et al. var yngre än 

ungdomarna i den andra studien och hade möjligen också behövt stöd att sätta upp 

relevanta mål. Channon et al. (2007) lät ungdomarna gå på motivationshöjande samtal 

under 12 månader och bestämma träffarnas frekvens själva, medan ungdomarna i studien 

av Nansel et al. (2007) träffade sin personliga diabetestränare sex gånger under sex 

månader. Den första träffen med en personlig diabetestränare inkluderade även en förälder 

till patienten och ungdomarna fick fundera över hur föräldrar kunde deltaga och hjälpa 

(Nansel et al. 2007) 

 

Gruppträffar 

Likheter i upplägg av gruppträffar identifierades hos Viklund et al. (2007) och Cook et al. 

(2002). I båda programmen träffades deltagarna en gång i veckan, två timmar per gång, 

under sex veckor. Deltagarna i pilotstudien av Cook et al. (2002) var 13-17 år gamla och 

hos Viklund et al. (2007) 12-17 år gamla. Båda programmens fokus låg på att stärka 

ungdomars problemlösningsförmåga. Båda programmen hade förutbestämda ämnen som 
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diskuterades, dock fokuserade man i studien av Cook et al. (2002) på egenvård och hur 

sjukdomen påverkas av till exempel sex, rökning och alkohol. I studien av Viklund et al. 

(2007) fokuserades diskussioner mer på psykosociala faktorer. Båda programmen 

inkluderade ungdomarnas föräldrar; Cook et al. (2002) gav ungdomarnas en arbetsbok att 

ta med hem för att dela diskussionsämnena med sina föräldrar medan Viklund et al. (2007) 

bjöd in föräldrarna till en träff för att informera om de olika samtalsämnena. Studien som 

är gjord av Graue et al. (2005) liknade programmet som är utformat av Viklund et al. 

(2007) i att programmets ämnen fokuserade på psykosociala faktorer, dock pågick 

programmet under 15 månader och träffarna ägde rum var tredje månad. Träffarna 

utgjordes av ett helt diabetesteam bestående av en läkare, diabetessjuksköterska, psykolog, 

dietist och socialarbetare. Även en diabetessjuk person fanns med som hjälpledare. 

Programmet av Viklund et al. leddes av enbart en diabetessjuksköterska. Deltagarna i 

programmet av Graue et al. (2005) delades in i grupper där 11-13 åringar fick träffas för 

sig och 14-17 åringar för sig. Även ungdomarnas föräldrar fick träffas på samma premisser 

som ungdomarna, och de diskuterade fysiologiska och psykologiska förändringar som sker 

under puberteten samt hur de kunde vara involverade i och kontrollera sitt barns egenvård. 

 

Sämann et al. (2008) och Waller et al. (2008) höll båda utbildning under fem dagar som 

syftade till att lära ungdomarna att dosera rätt mängd insulin beroende på kolhydratsintag. 

Båda utbildningarna var ledda av sjuksköterska och dietist. Waller et al. (2008), vars studie 

var en pilotstudie, delade in sina deltagare i grupper efter deras ålder, 11-13-åringar för sig 

och 14-16-åringar för sig.  

 

Diabetesläger 

Likheter i programupplägg identifierades hos García-Peréz et al. (2010) och Piana et al. 

(2010). Båda programmen, som pågick i åtta respektive nio dagar, tog upp egenvård och 

psykosociala faktorer, dock närmade man sig ämnena på olika sätt. García-Peréz et al. 

(2010) fokuserade på att stärka redan befintlig kunskap inom egenvård genom att ge 

utbildning inom kost, diabetesfoten, hantering av akuta komplikationer och relationen 

mellan motion, kost och insulindosering. Piana et al. (2010) använde en 

empowermentbaserad egenvårdsutbildning som syftade till att lära ungdomarna att bli 

självständiga i sin insulindosering. Deltagarna fick på egen hand välja vad och hur mycket 

de åt och därefter dosera insulinmängd. För att stärka den psykosociala komponenten i 

sjukdomshanteringen lät Piana et al. (2010) ungdomarna även skriva självbiografier om 

ämnen kopplade till sjukdomen. Dessa självbiografier lästes sedan upp anonymt inför hela 

gruppen. García-Peréz et al. (2010) arbetade med detta genom seminarier och lekar. 

 

Programmet där ungdomar fick utbildning på en segelbåt pågick i tre dagar. Utbildningen 

innefattade diskussioner kring egenvård och psykosociala faktorer. Ungdomarna fick delta 

i fysiska aktiviteter och tillreda luncherna tillsammans. De fick på egen hand bestämma 

insulindosering (Viklund et al, 2006). På ”Camp Sweeney” var ungdomarnas insulindoser 

reglerade av personalen på lägret och alla injektioner övervakades. Lägret pågick i 20 

dagar och innehöll både föreläsningar och diskussioner. Måltiderna var planerade av en 

dietist (Wang et al., 2008).  

 

Telemedicin 

Rami et al. (2006) och Lawson et al. (2005) visade på två olika sätt att använda telefonen i 

syfte att utbilda och stödja ungdomars egenvårdsförmåga. Ungdomarna som deltog i den 

tre månader långa studien gjord av Rami et al. (2006) fick via en mobiltelefon själva 

skicka sms med information om blodglukosmätning, kost och insulindosering. Detta skulle 
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ske varje gång de mätte blodglukos eller minst en gång per dag. Efter analys av deras 

resultat fick ungdomarna svar en gång i veckan, antingen ett automatiskt sms att värdena 

var godkända eller, om något behövde korrigeras, ett personligt råd. Kontakt med sin 

ordinarie diabetesklinik uteblev under de tre månader som studien pågick. Ungdomarna i 

studien av Lawson et al. (2005) blev under sex månader uppringda av en 

diabetessjuksköterska en gång i veckan. De fick även sedvanlig diabetesvård. Under 

samtalen inhämtade sjuksköterskan information om patientens blodglukosnivåer och 

därefter diskuterades eventuella insulinjusteringar. Även händelser i ungdomarnas liv den 

senaste veckan diskuterades.  

 

Effekter av de olika utbildningarna 

 

Motivationshöjande samtal 

Båda utbildningarna som utgår från motivationshöjande samtal ledde till ett sänkt HbA1c. 

Dock var sänkningen större och ihållande i studien av Channon et al. (2007) jämfört med 

resultatet i studien av Nansel et al. (2007) som visade att sänkningen gick tillbaka med 

tiden. Programmet av Nansel et al. (2007) pågick under betydligt kortare tid jämfört med 

studien av Channon et al. (2007), vilket kan ha föranlett att sänkningen av HbA1c inte 

bestod hos Nansel et al. (2007). Hos äldre ungdomar i sistnämnda studie uppmättes en 

större positiv effekt på den metabola kontrollen än hos yngre. I yngre tonår har föräldrar 

troligen ett större ansvar för egenvård och metabol kontroll än senare i tonåren, vilket kan 

medföra att den metabola kontrollen försämras under ett par år. Det lämnar möjligtvis ett 

större utrymme för förbättring genom olika utbildningsformer. I och med att 

motivationshöjande samtal utgår ifrån att patienten på egen hand hittar motivation till 

förändring är det möjligt att interventionen lämpar sig bättre för äldre ungdomar som har 

en mer självständig egenvård. Både studiernas kontrollgrupper höjde sina HbA1c-värden. 

Enligt Karlsson, Arman & Wikblad (2008) har ungdomar med kunskapsbrist om 

sjukdomen svårigheter att helt ta ansvar för sin egenvård. Detta kan vara en förklaring till 

varför ungdomarna som inte deltog i någon utbildning hade en sämre metabol kontroll. 

 

När föräldrarna fick skatta sina barns följsamhet till egenvård syntes ingen skillnad mellan 

grupperna. Dock visade ungdomarnas egna skattningar en trend mot försämring i båda 

grupperna vid korttidsuppföljningen, men ingen skillnad syntes mellan studiestart och 

långtidsuppföljningen. Då en viss förbättring i den metabola kontrollen kunde uppmätas 

hos de äldre ungdomarna i studien är detta resultat anmärkningsvärt då den förväntade 

effekten av intervention är den att HbA1c förbättras genom förbättrad följsamhet till 

egenvård.  

 

I studien av Channon et al. (2007) syntes en skillnad mellan grupperna beträffande 

följande psykosociala faktorer: högre tillfredställelse med livet, mindre upplevelse av oro, 

mer positivt välmående. Deltagarna upplevde också sin sjukdom som mer allvarlig än 

tidigare och tyckte att det var viktigare att ha sjukdomen under kontroll. De hade en 

starkare tro på att visa handlingar kunde förebygga komplikationer och upplevde att 

sjukdomen hade mindre påverkan på deras liv. Ungdomarna som fick träffa en personlig 

diabetestränare (Nansel et al., 2007) tyckte dock att sjukdomen hade en större påverkan på 

livet efter programmet. Inte heller någon skillnad i livskvalitet och grad av oro uppmättes. 

Även här kan interventionernas duration ha påverkat resultatet. Studien av Channon et al. 

(2007), som hade ett positivt utfall pågick i 12 månader, medan studien av Nansel et al. 

(2007) med sämre utfall pågick i sex månader. Att själv uppbåda motivation till förändring 
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och att nå ända fram kan troligen ta olika tid för olika personer, och möjligen krävs längre 

tid än sex månader för att lyckas. 

 

Grupputbildningar 

Hos deltagarna i ”the diabetes treatment and teaching programme” syntes förbättrade 

HbA1c-värden hos ungdomar i åldrarna 15-20 år. Deltagare i åldrarna 12-15 år uppvisade 

dock ingen förändring (Sämann et al., 2008). Programmet i fråga var inte utvecklat 

specifikt för barn och ungdomar utan för alla åldrar, vilket kan vara en förklaring till det 

sämre resultatet i den yngre åldersgruppen. Likaså i det gruppbaserade programmet som 

gjorts i Norge syntes en förbättring av HbA1c i interventionsgruppen hos de äldre 

ungdomarna (14-17 år), och en försämring hos de yngre (11-13 år) (Graue, Wentzel-

Larsen, Hanestad, & Søvik, 2005). Programmet fungerade överlag sämre i yngre åldrar och 

var utvecklat för att lära ungdomarna att självständigt ta ansvar för sin egenvård. Att pressa 

allt för unga personer till autonomi i egenvård kan möjligtvis ge motsatt effekt och därmed 

sämre metabol kontroll.  

 

Det gruppbaserade empowermentprogram som genomförts i Sverige hade ingen effekt på 

den metabola kontrollen hos deltagarna. En försämring av HbA1c syntes vid sex- och tolv 

månaders uppföljning i både interventions- och kontrollgruppen, dock hade HbA1c återgått 

till ursprungssvärdena vid uppföljning 18 och 24 månader efter studiens start. 

Försämringen syntes framförallt hos de äldre deltagarna (Viklund et al., 2007). En tolkning 

av resultaten är att det antingen beror på att utbildning som utgår ifrån empowerment inte 

passar åldersgruppen, eller att den nämnda interventionens struktur inte var fullgod. De 

försämrade HbA1c-värdena syntes i större grad hos ungdomar som inte hade delaktiga 

föräldrar medan en förbättring sågs hos de som hade delaktiga föräldrar (Viklund et al., 

2007). Stöd och hjälp hemifrån underlättar troligen för ungdomar med diabetes i deras 

egenvård. Hos deltagarna i KICk-OFF syntes ingen signifikant skillnad i HbA1c före och 

efter interventionen (Waller et al., 2008). Även om HbA1c inte förbättras för stunden kan 

troligen ett förebyggande arbete ändå förbättra den metabola kontrollen på lång sikt. 

 

Högre frekvens av blodglukosmätningar syntes i interventionsgruppen i ”the choices 

programme” jämfört med kontrollgruppen men ingen skillnad syntes i gruppernas 

skattningar av ansvar för att själva utföra egenvård (Cook et al., 2002). Även om 

deltagarnas egenvård till viss del förbättrades objektivt så var deras subjektiva uppfattning 

att det inte förändrats. Möjligen kan det bero på det som Karlsson, Arman, & Wikblad 

(2008) beskriver i sin studie, att ungdomarna kan ha varit i en övergångsfas till att ta eget 

ansvar för egenvården, och att minnet av hur föräldrarna tidigare skötte deras egenvård 

skapar en bild hos ungdomarna av att de inte är på samma kunskapsnivå som sina 

föräldrar.  

 

Det svenska empowermentbaserade programmet gav ingen effekt på ungdomarnas 

empowerment (Viklund et al., 2007). Som ovan nämnts passar inte empowermentbaserade 

program i allmänhet eller detta program i synnerhet ungdomar. Ungdomarna kände sig 

dock mer redo för en förändring efter programmet (Viklund et al., 2007). Efter 

programmet som utfördes i Norge minskade upplevd oro, sjukdomens påverkan på livet 

och mentalt välmående förbättrades. Alla ovan beskrivna förbättringar syntes framför allt 

hos äldre deltagare i åldrarna 15-17 år (Graue et al., 2005). Då programmet gick ut på att 

diskutera behandling, sätt att hantera situationer i det dagliga livet och oro relaterad till 

sjukdomen kan en viss nivå av kognitiv och känslomässig mognad erfordras för att kunna 

dra nytta av programmet.  
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Diabetesläger 

Deltagande i läger på en segelbåt visade sig inte påverka den metabola kontrollen (Viklund 

et al., 2006). Då utbildningen pågick under tre dagar och till stor del behandlade ämnen 

kring egenvård och sjukdomshantering var antagligen fokus på den metabola kontrollen 

för litet för att ge något bestående resultat. I studien av García-Perez et al. (2010) syntes 

inte heller någon skillnad i HbA1c före och efter lägret i interventionsgruppen. Däremot 

ökade studiens kontrollgrupp sitt HbA1c under samma tidsperiod. Ungdomar som deltog i 

”Camp Sweeney” förbättrade sitt HbA1c, men även här försämrades HbA1c i 

kontrollgruppen (Wang et al., 2008). Att kontrollgrupperna uppvisade en försämrad 

metabol kontroll under tiden för lägren kan bero på att mätningarna gjordes under 

sommaren. Sommarlov kan troligen innebära att ungdomar sitter stilla mer och mat, sömn 

och aktiviteter sker mer oregelbundet än under terminerna. Detta kan möjligen resultera i 

sämre blodglukosvärden. Även om en förbättring i HbA1c inte syntes hos lägerdeltagarna 

kan slutsatsen ändå dras att de stabila värdena utgjorde ett positivt resultat.  

 

En långtidsuppföljning gjordes i studien av Wang et al. (2008), vilket visade en försämring 

av HbA1c hos lägerdeltagarna. Värdena var dock fortfarande bättre än de var innan lägret. 

Då ungdomarna under lägret inte själva fick dosera insulin och alla blodglukosmätningar 

var schemalagda och insulininjektioner övervakade gav detta en tillfälligt stabil metabol 

kontroll. Försämringen som uppmättes en tid efter lägret kan tänkas bero på att 

ungdomarna inte själva fick öva på att reglera sina mätningar och insulindoser. Lägret 

uppmuntrade inte till autonomi i egenvård. När ungdomarna kom hem från lägret fanns 

inte längre någon som övervakade egenvården på samma sätt, och det kan ha resulterat i att 

ungdomarna återupptog sitt beteende från innan lägret. Wang et al. (2008) visar att flickor 

som deltog i lägret visade en större förbättring i HbA1c än pojkar. Pojkarnas förbättrade sin 

HbA1c-värden, men vid långtidsuppföljningen sågs att förbättringen gått i regress, medan 

flickornas värden låg kvar på samma nivå som vid den föregående mätningen. Hanberger, 

Ludvigsson & Nordfeldt (2009) beskriver att en negativt påverkad livskvalitet har 

rapporterats av diabetessjuka flickor. Studien visade också ett samband mellan försämrad 

livskvalitet och dålig metabol kontroll. En redan dålig metabol kontroll ger ett större spann 

för förbättring, vilket kan vara en anledning till den skillnad som syntes mellan pojkar och 

flickor. 

 

Föräldrar rapporterade en förbättrad följsamhet till behandling. I dessa skattningar syntes 

en större förbättring hos pojkar än hos flickor (Wang et al. 2008). Författarnas förklaring är 

att flickor i unga åldrar kan uppfattas som mer ansvarstagande än pojkar, vilket kan 

resultera i att pojkarnas förändrade egenvårdsbeteende upplevs som större än flickornas. 

 

García-Peréz et al. (2010) visade att deltagande i deras beskrivna diabetesläger inte gav 

någon skillnad gällande sjukdomskunskap. Medelvärdet för sjukdomsduration hos 

deltagarna var drygt fem år, vilket kan innebära att ungdomarna redan hade god kunskap i 

sjukdomen innan lägret. Det kan vara en anledning till den knappa förbättringen. Viklund 

et al. (2006) visar att ungdomars inställning till sjukdomen var mer positiv efter deltagande 

i läger än före, vilket också syns i jämförelser med studiens kontrollgrupp. Emellertid hade 

lägerdeltagarna en mer positiv inställning till sjukdomen redan innan deltagande i lägret, 

jämfört med kontrollgruppen. Studien visar att lägerdeltagarna oftare deltog i läger, vilket 

kan vara anledningen till den redan innan lägret mer positiva inställningen till sjukdomen. 

Att skriva om sig själv, som ungdomar fick göra i studien av Piana et al. (2010), visade sig 

vara en både stressande och befriande upplevelse. En förklaring till den dubbla 
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upplevelsen är att det kan vara stressande att återuppleva jobbiga minnen av sjukdomen. 

De besvarade frågorna skickades ut relativt lång tid efter lägret, vilket författarna anser kan 

ha påverkat resultatet och studiens stora bortfall. De som valde att svara på 

frågeformulären i det här stadiet av studien kan möjligtvis vara de personer som har märkt 

en skillnad åt det ena eller andra hållet av interventionen. 

 

Telemedicin 

Deltagande i veckovisa chat-sessioner visade sig ha god effekt på den metabola kontrollen. 

Vid uppföljning ett år efter studiens början hade deltagarnas HbA1c förbättrats signifikant. 

Denna förbättring kvarstod efter ytterligare ett år, och studiens kontrollgrupp visade ingen 

förändring i sitt HbA1c under hela studiens gång (Iafusco et al., 2011). Deltagarna i studien 

var anonyma vilket kan ha skapat en större frihet att våga uttrycka tankar och känslor. Att 

skicka sms till en läkare med sina blodglukosvärden tycktes också förbättra den metabola 

kontrollen. Förbättringen gick dock tillbaka när sms-programmet avslutades (Rami et al., 

2006). Regelbunden telefonkontakt med en diabetessjuksköterska visade sig efter tre 

månader ha god effekt på livskvalitet jämfört med studiens kontrollgrupp. Vid studiens 

slut, efter sex månader, syntes dock ingen skillnad mellan grupperna (Lawson et al., 2005). 

Hade studierna av Rami et al. (2006) och Lawson et al. (2005) pågått under längre tid, likt 

studien av Iafusco et al. (2011) så hade troligen förbättringarna kvarstått.  

 

Övriga aspekter 

Artiklarna är olika detaljerade i sin beskrivning av utbildningarna, vilket kan ha resulterat i 

att vissa utbildningar ger sken av att inte ha genomförts lika väl som andra. Detta stämmer 

nödvändigtvis inte överens med verkligheten. Flera studier som inte visar någon 

förbättring utvärderar resultat från ungdomar i ett stort åldersspann. Hade analys av 

åldersindelade subgrupper skett hade möjligen ett annat resultat kunnat utrönas. Det hade 

då blivit tydligare vilken åldersgrupp som gynnas mest av varje respektive utbildning. I 

flera av interventionerna låg interventionsgruppen kvar på samma nivå gällande HbA1c, 

medan det försämrades i kontrollgruppen (García-Peréz et al., 2010; Mulvaney et al., 2010; 

Lawson et al., 2005). Som ovan nämnts kan detta ses som ett positivt resultat även om inte 

mätningarna visar någon förbättring.  

 

Författarna förväntade sig finna studier om kognitiv beteendeterapi då det enligt SBU 

(2009b) används i patientutbildning av vuxna diabetessjuka personer. Dock hittades inga 

studier som behandlade ämnet och överensstämde med författarnas kriterier och 

föreliggande studies syfte. Enligt SBU (2009b) rekommenderas motivationshöjande samtal 

inte i Sverige. Studien av Channon et al. (2007) visar dock på en kvarstående förbättring 

på både metabol kontroll och psykosociala faktorer. Troligtvis behövs mer forskning inom 

området för att utröna dess olika effekter på ungdomar och vuxna. Gruppträffar gav 

framför allt god effekt på psykosociala faktorer, vilket kan bero på att strukturen inbjuder 

till samtal kring ämnen som berör den psykosociala komponenten i sjukdomshanteringen. 

Telemedicin verkade vara lättillgängligt för ungdomarna och visade sig förbättra både 

psykosociala faktorer och den metabola kontrollen. De program som ger ungdomarna 

utrymme att beröra många ämnesområden gav en psykosocial förbättring medan den 

metabola kontrollen verkade förbättras oberoende av programmets struktur. Diabetesläger 

tycks vara en bra metod för att förbättra egenvården. Murphy, Rayman & Skinner (2006) 

beskriver att flera olika patientutbildningar för ungdomar finns men att inget särskilt 

program kan förespråkas. Föreliggande studies resultat styrker detta antagande då inget 

enskilt program tycks ge kvarstående effekter på flera områden. Flera studier (Rami et al., 

2006; Lawson et al., 2005) visar att förbättringar sker under interventionens gång, men går 
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tillbaka efter studiens slut. Det tyder på att för att förbättringarna ska hålla i sig krävs en 

kontinuitet i programmen.  

 

Slutsats 

Utbildning och stöd till ungdomar med diabetes typ I ger effekt på metabol kontroll, 

egenvård och psykosociala faktorer där äldre ungdomar tycks gynnas i större grad än yngre 

ungdomar. Dock kan inget enskilt program rekommenderas då de ger effekt inom olika 

områden. För att förbättringar ska kvarstå krävs att deltagande i olika program sker med 

kontinuitet. Flera studiers resultat tyder på att det är positivt att ha föräldrar som är 

delaktiga i sjukdomshanteringen.  

Förslag till fortsatta studier 

Inget enskilt program kan rekommenderas enligt varken tidigare forskning eller 

föreliggande studie. Därför krävs vidare forskning på utbildning och stöd för ungdomar. 

Då de granskade studierna inkluderar ungdomar i ett stort åldersspann och äldre personer 

tycks gynnas mer än yngre anser författarna att mer forskning behövs kring utbildning och 

stöd till olika åldersgrupper. Att författarna stötte på problem att finna tillräckligt antal 

artiklar inom vald åldersgrupp styrker detta. De olika programmen gav effekt inom olika 

områden, varför vetenskapliga rekommendationer kring val av program utifrån önskad 

effekt bör finnas.  
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Författare 

År 

Land 

Å 

Titel Syfte Metod Deltagare 

(bortfall) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Channon, 

S.J., Huws-

Thomas, 

M.V., 

Rollnick, S., 

Hood, K., 

Cannings-

John, R.L., 

Roger, C. & 

Gregory, 

J.W. 

2007. 

Storbritannie

n 

A multicenter randomized 

controlled trial of 

motivational interviewing 

in teenagers with diabetes 

Syftet var att undersöka 

vilken påverkan 

motivationshöjande samtal 

(MI) har på HbA1c och 

psykosociala faktorer. 

En multicenter-studie gjord 

på ungdomar mellan 14-17 

år. Ungdomarna fick 

antingen MI eller stödbesök 

under ett år. MI-gruppen fick 

själva avgöra när och hur 

ofta träff skulle ske, medan 

kontrollgruppen gick på sina 

stödbesök var 6-8 vecka. I 

snitt fick MI-gruppen 4 

möten, och kontrollgruppen 6 

möten under året. Skillnader 

i HbA1c var den primära 

mätningen, och data 

samlades in vid studiestart, 6, 

12 och 24 månader efter. Den 

sekundära mätningen var 

psykosociala aspekter som 

mättes genom att fick fylla i 

frågeformulär. Detta gjordes 

vid studiestart samt 12 och 

24 månader senare.  

n=80 

(13) 

Efter 1 och 2 år var skillnader i HbA1c stora 

 mellan grupperna. MI-gruppen hade sänkt sitt  

HbA1c med 0,6 procentenheter efter 12 och 24  

månader, medan kontrollgruppen hade 

 höjt sitt HbA1c med 0,2 procentenheter efter  

12 månader och 0,1 procentenheter efter 24  

månader. 

Efter 12 månader hade MI-gruppen högre  

tillfredställelse med livet, upplevde mindre oro,  

och hade mer positivt välmående. Deltagarna i 

 MI-gruppen upplevde också sin diabetes som  

mer allvarlig och tyckte att det var viktigare  

att ha sjukdomen under kontroll. De hade  

starkare tro på att vissa handlingar kunde 

 förebygga komplikationer och upplevde 

att sjukdomen hade en mindre påverkan på  

deras liv jämfört med kontrollgruppen. 

RCT 

II 

Cook, S., 

Herold, K., 

Edidin, D.V., 

& Briars, R. 

2002. 

USA 

Increasing problem solving 

in adolescents with type 1 

diabetes: The choices 

diabetes program. 

Syftet var att undersöka om 

ungdomar med diabetes typ 1 

kan lära sig att lösa problem 

som uppstår i egenvården 

genom ”the choices 

program” och på så sätt 

förbättra den metabola 

kontrollen. 

En pilotstudie gjord på 

ungdomar mellan 13-17 år. 

Deltagarna delades in i två 

grupper, en som deltog i ”the 

choices program” och en 

kontrollgrupp. Deltagarna 

träffades vid 6 tillfällen i små 

grupper och diskuterade 

problem med hanteringen av 

sjukdomen och arbetade 

tillsammans för att identifiera 

lösningar till problemen. Vid 

n=53 

(4) 

Vid 6 månaders-uppföljningen syntes ingen  

signifikant skillnad mellan grupperna beträffande 

HbA1c, förmåga att lösa diabetesrelaterade  

problem samt ansvar att utföra egenvård.  

Däremot syntes en signifikant skillnad  

beträffande antal blodglukosmätningar, där  

interventionsgruppen hade en högre frekvens.  

Vid analys av enbart interventionsgruppen syntes 

en signifikant skillnad mellan studiestart och 

6 månaders-uppföljningen: HbA1c förbättrades 

med 0.6 procentenheter och  

problemlösningsförmåga förbättrades.  

    RCT 

       II 

                                                            Bilaga I 



II 

 

studiestart och 6 månader 

efter mättes HbA1c. Genom 

färdiga intervjufrågor mättes 

ungdomarnas förmåga att 

lösa diabetesrelaterade 

problem. Ungdomarna fick 

också svara på ett 

frågeformulär som mäter hur 

bra deltagaren tar ansvar för 

att utföra egenvård samt hur 

ofta egenvårdhandlingar 

utförs. 

García-Pérez, 

L., Perestelo-

Pérez, L., 

Serrano-

Aguilar, P., 

& del Mar 

Trujillo-

Martín, M. 

2010. 

Spanien. 

Effectivness of a 

psychoeducative 

intervention in a summer 

camp for children with 

type 1 diabetes mellitus. 

Syftet med studien var att 

utvärdera effektiviteten av en 

psykoedukativ intervention 

som genomförts på ett 

diabetesläger för barn. 

Deltagarna som var mellan 

11-18 år delades in i två 

grupper, en 

interventionsgrupp som var 

med på lägret och en 

kontrollgrupp som inte var 

med på lägret. Lägret pågick 

under 8 dagar och innehöll 

utbildning inom medicin, 

egenvård (kost, motion, 

komplikationer, såsom 

diabetesfoten) . Psykosociala 

aktiviteter hölls som 

förespråkade en hälsosam 

livsstil och uppmuntrade 

deltagarna att ta ansvar för 

sin egenvård. HbA1c mättes 

vid studiestart och tre 

månader efter och man 

jämförde också nivåerna åren 

innan och efter lägret. Vikt, 

längd och BMI togs innan 

och efter lägret och studien 

tittade på hur många ggr/år 

man träffade en 

diabetesspecialist och/eller 

antal sjukhusdagar relaterade 

n=57 

(0) 

Ingen signifikant skillnad i HbA1c, BMI,  

sjukdomskunskap, oro, antal besök hos specialist 

och antal sjukhusdagar syntes före och efter lägret  

i interventionsgruppen. Kontrollens HbA1c och  

BMI ökade signifikant under samma tidsperiod. 

Förmåga att anpassa sjukdomshanteringen i 

skolmiljön förbättrades signifikant. 

    CCT 

      II 



III 

 

till akuta komplikationer. 

Sjukdomskunskap och oro 

releterat till sjukdomen 

mättes före och efter lägret. 

Graue, M., 

Wentzel-

Larsen, T., 

Hanestad, 

B.R & Søvik, 

O.  

2005. 

Norge. 

Evaluation of a programme 

of group visits and 

computer-assisted 

consultations in the 

treatment of adolescents 

with type 1 diabetes. 

Att undersöka effekter av 

gruppträffar och 

konsultationer via dator på 

livskvalitet och HbA1c på 

ungdomar med diabetes typ 

1. 

Ungdomar mellan 11-17 år 

och deras föräldrar delades in 

i två grupper, en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. Deltagarna i 

interventionsgruppen fick var 

tredje månad under 15 

månader gå på möten där 

ungdomar och föräldrar 

träffades separat. På mötena 

diskuterades sjukdomens 

inverkan på det dagliga livet, 

familje- och kamratstöd, 

problemlösningsförmåga 

samt att ungdomarna fick 

dela egna erfarenheter. 

Föräldrarna diskuterade sin 

involvering i egenvården, 

stöd och konflikter inom 

familjen och förändringar i 

puberteten. Ungdomarna i 

interventionsgruppen fick 

också individuella 

konsultationer via dator med 

en diabetessjuksköterska. 

Kontrollgruppen fick 

sedvanlig vård. 

HbA1c mättes vid studiestart 

och därefter var tredje månad 

och 24 månader efter 

studiens start. Livskvalitet 

mättes i två formulär.  

n=116 

(15) 

(Innan studiestart drabbades 3 deltagare i  

Interventionsgruppen och 5 i kontrollgruppen av 

hypoglykemi och under studiens gång drabbades 

7 deltagare i interventionsgruppen och 5 i  

kontrollgruppen. Ketoacidos förekom hos 3 

deltagare (varav en deltagare drabbades 2 ggr) 

i interventionsgruppen och 0 i kontrollgruppen  

före studiens start. Under studiens gång  

drabbades 4 i interventionsgruppen och 0 i  

kontrollgruppen. ) 

Sjukdomens påverkan på livet minskade i 

interventionsgruppen under studiens gång, dock  

syntes en skillnad mellan åldrar där 15-17 åringar 

upplevde mindre oro och påverkan på livet än  

11-13 åringar. Familjernas upplevelser av att bli  

begränsade av sjukdomen minskade signifikant 

i interventionsgruppen. Mentalt välmående 

förbättrades i den äldre åldersgruppen än i den  

yngre.  

     RCT 

       II 



IV 

 

Iafusco, D., 

Galderisi, A., 

Nocerino, I., 

Cocco, A., 

Zuccotti, G., 

Prisco, F. & 

Scaramuzza, 

A. 2011. 

Italien 

 

 

 

 

 

Chat line for adolescent 

with type 1 diabetes: A 

useful tool to improve 

coping with diabetes: a 2-

year follow up study. 

Utvärderar effekterna av en 

tvåårig chatlinje  för 

ungdomar med diabetes typ I 

beträffande den metabola 

kontrollen och livskvalitet. 

Ungdomar mellan 10-18 år 

deltog i chatsessioner en 

gång/vecka, 90 min/gång. 

10-50 deltagare i varje 

chatgrupp, där ämnet valdes 

ut av deltagarna i början av 

chatten. Ämnen kunde beröra 

egenvård, oro för framtiden, 

sociala relationer. Varje chat-

tillfälle övervakades av en 

och samma läkare. 

Deltagarna fyllde i 

frågeformulär som mätte 

livskvalitet och medelvärdet 

för HbA1c vid studiestart, ett 

och två år senare.  

    n=413 

      (17) 

Vid jämförelse mellan chat- och kontrollgruppen 

syntes vid alla mätningar bättre resultat i  

chat-gruppen.Vid mätning av livskvalitet syntes 

 en förbättring av oro över sjukdomen, 

 tillfredställelse med livet och sjukdomens 

 inverkan på livet i chatgruppen både vid ett och 

 två års uppföljning. Den metabola kontrollen 

 förbättrades i chat-gruppen markant efter ett år  

och förbättringen kvarstod vid uppföljning året  

därpå. 

 

 

    CCT 

 

Lawson, 

M.L., Cohen, 

N., 

Richardson, 

C., Orrbine, 

E. & Pham, 

B.  

2005. 

Kananda 

A randomized trial of 

regular standardized 

telephone contact by a 

diabetes nurse educator in 

adolescents with poor 

diabetes control. 

Syftet var att fastställa 

effekten av regelbunden 

standardiserad telefonkontakt 

med en diabetessjuksköterska 

på metabol kontroll, 

följsamhet i behandling och 

livskvalitet hos ungdomar 

med dåligt kontrollerad 

diabetes typ 1.  

I studien, som varade i 6 

månader, delades ungdomar i 

åldrarna 13-17 år in i två 

grupper, en 

interventionsgrupp och en 

kontrollgrupp. 

Interventionsgruppen fick, 

förutom sedvanlig 

diabetesvård, veckovisa 

telefonsamtal av en 

diabetessjuksköterska. Under 

samtalen diskuterade man 

blodglukosnivåer och 

åtgärder (t ex 

insulindosering), händelser 

den senaste veckan. HbA1c,  

frekvens av 

blodglukosmätning, 

insulindosering, BMI, 

allvarliga akuta 

komplikationer mättes vid 

studiestart, 3 och 6 månader 

senare. HbA1c mättes också 

   n=49 

     (3) 

Vid uppföljning efter 3 månader ansåg sig 

deltagarna i interventionsgruppen ha högre livs- 

kvalitet samt mer stöd från sina familjer än  

deltagarna i kontrollgruppen. Dock syntes ingen 

skillnad gällande detta samt insulindos och  

frekvens av allvarlig hypoglykemi vid  

6- månadersuppföljningen. Små skillnader syntes 

då mellan grupperna gällande följsamhet i  

egenvård med en förbättring i  

interventionsgruppen. HbA1c-medelvärdena 

låg på samma nivå vid studiestart och 

12-månadersuppföljningen i  

interventionsguppen medan medelvärdet ökade 

i kontrollgruppen. Det syntes dock ingen 

signifikant skillnad grupperna emellan. 

Vid samma uppföljning visade det sig dock att 

HbA1c hade minskat hos 29 procent i  

Interventionsgruppen jämfört med 0 procent i kontroll- 

gruppen. Hos 19 procent i interventionsgruppen hade  

HbA1c-värdena ökat jämfört med 44 procent i 

kontrollgruppen.  

    RCT 

       II 



V 

 

12 månader efter studien. 

Livskvalitet, följsamhet till 

behandling och familjemiljö 

mättes via frågeformulär vid 

studiestart, 3 och 6 månader 

senare.  

Mulvaney, 

S.A., 

Rothman, 

R.L., 

Wallston, 

K.A., 

Lybarger, C. 

& Dietrich, 

M.S. 

2009.  

USA 

 

An internet-based program 

to improve self-

management in adolecents 

with type 1 diabetes. 

Syftet var att fastställa vilka 

resultat internetbaserade 

programmet “YourWay” 

hade på 

problemlösningsförmåga,  

egenvårdförmåga och 

metabol kontroll. 

Deltagarna som var 13-17 år 

delades in i två grupper, en 

som fick sedvanlig vård och 

en som fick sedvanlig vård + 

”YourWay”.  YourWay var 

en internetsida där deltagarna 

fick ha en personlig profil, 

kunde skriva till varandra 

och få hjälp av en 

”problemlösningsexpert”. På 

websidan fanns 6 stycken 

berättelser som skildrade 

egenvårdshinder samt sätt att 

hantera och lösa problem. 

HbA1c mättes vid studiestart 

samt strax efter 

interventionens avslut. 

Följsamhet och 

problemlösningsförmåga 

mättes genom ett formulär 

vid studiestart och efter 12 

veckor. En semistrukturerad 

intervju utfördes för att ta 

      n=72 

       (20) 

Problemlösningsförmåga och följsamhet  

förbättrades i interventionsgruppen. HbA1c i 

interventionsgruppen låg på en konstant nivå  

under studiens gång, medan kontrollgruppens 

HbA1c försämrades, så därför syntes en  

signifikant skillnad i HbA1c vid uppföljning. 

Berättelserna på websidan ansågs vara mycket  

relevanta och realistiska enligt deltagarna.  

63 procent gav interventionen högsta betyg (A). 

81 procent pratade om websidan med sina föräldrar och 

42 procent fick hjälp av sina föräldrar med  

problemlösning. 

     RCT 

        II 



VI 

 

reda på vad deltarna tyckte 

om websidan och 

föräldrarnas delaktighet. 

Nansel, T.R., 

Iannotti, R.J., 

Simons-

Morton, 

B.G., Cox, 

C., Plotnick, 

L.P., Clark, 

L.M. & 

Zeitzoff, L. 

2007.  

USA. 

Diabetes personal trainer 

outcomes: Short-term and 

1-year outcomes of a 

diabetes personal trainer 

intervention among youth 

with type 1 diabetes. 

Fastställa kognitiva, 

beteendemässiga och 

metabola utfall av att träffa 

en ”personlig diabetes-

tränare” samt att fastställa 

olika effekter av 

interventionen beroende på 

ålder.  

Ungdomar i åldern 11-16 år 

delades in i två grupper, en 

som fick träffa en personlig 

diabetestränare 6 gånger 

samt en kontrollgrupp som 

fick fortsätta med sin tidigare 

vård. Under träffarna  med 

den personlige tränaren, som 

var baserade på MI, sattes 

mål upp, och problem 

försökte lösas. HbA1c mättes 

innan studiens start, efter 9 

månader 

(korttidsuppföljning) samt 

efter 10-18 månader 

(långtidsuppföljning). 

Följsamhet i behandling och 

self-efficacy mättes genom 

formulär vid studiestart samt 

vid kort- och 

långtidsuppföljning. 

Livskvalitet mättes vid 

studiestart och vid 

      n=81 

       (6) 

HbA1c hade sänkts i interventions-gruppen med 

 0,29 procentenheter vid korttidsuppföljningen.  

Vid långtidsuppföljningen var HbA1c 0,19 

 procentenheter lägre än vid studiestart.  

Hos äldre ungdomar (>14 år) uppmättes en 

signifikant bättre effekt än hos yngre vid både  

kort- och långtidsuppföljningen. 

Föräldrar fick skatta sina barn följsamhet vid  

kort- och långtidsuppföljningen, och ingen  

skillnad syntes mellan grupperna.  

Ungdomarnas egna skattningar av följsamhet 

 visade en trend mot försämring vid  

korttidsuppföljningen, men ingen skillnad syntes 

 mellan studiestart och långtidsuppföljningen.  

Ingen skillnad mellan åldersgrupper syntes.  

Ingen skillnad på livskvalitet kunde uppmätas  

vid kort- och långtidsuppföljningen.  

   RCT 



VII 

 

långstidsuppföljning.  

Piana, N., 

Maldonato, 

A., Bloise, 

D., Carboni, 

N., Careddu, 

G., Fraticelli, 

E., Mereu, L, 

& Romani, 

G. 

2010. 

Italien. 

The narrative-

autobiographical approach 

in the group education in 

adolescents with diabetes: 

A qualitative research on 

its effects. 

Syftet med studien var att 

observera hurvida tonåringar 

på ett diabetesläger med en 

strukturerad självbiografisk 

avsnitt kunde öka 

självmedvetenheten och 

förståelsen för andra och om 

dessa förändringar hade 

något samband med 

förbättrad egenvård och 

välmående. 

13-18 åringar deltog i ett 

diabetesläger under nio 

dagar. Under dessa dagar 

fick ungdomarna ett 

självbiografiskt ämne per dag 

att skriva om. Skrifterna 

lästes sedan upp anonymt för 

de andra deltagarna. 

Deltagarna gavs inspiration 

genom att de fick lyssna på 

musik, dikter och titta på 

bilder. Ungdomarna fick 

också utbildning i egenvård 

på lägret. Deltagarna fick 

sedan hemskickat semi-

strukturerade öppna frågor 

om lägret och interventionen. 

    n=94 

     (44) 

Det självbiografiska avsnittet på lägret visade sig 

vara användbart. Ungdomarna uppskattade det  

mycket. Interventionen hjälpte vissa av dem att  

utveckla självmedvetenhet samt upptäcka 

inre känslor. Många upplevde att de fick utlopp  

för den sorg kopplat till sjukdomen. 

De förändringar som ungdomarna beskrev efter 

lägret inkluderade bättre self-efficacy, mognad, 

egenvårdsansvar och acceptans av sjukdomen.  

Alla dessa förändringar ledde till en bättre 

livskvalitet. 

      K 

       I 

Rami, B., 

Popow, C., 

Horn, W., 

Waldhoer, T. 

& Schober, 

E. 

2006. 

Österrike. 

Telemedical support to 

improve glycemic control 

in adolescents with type 1 

diabetes mellitus.  

Syftet var att utvärdera 

huruvida ett telemedicin-

program, VIE-DIAB, är 

användbart för ungdomar 

samt dess effekter på metabol 

kontroll. 

En pilotstudie där ungdomar  

i åldern 10-19 år delades in 2 

grupper, en som började 

använda VIE-DIAB  och en 

som fick sedvanlig vård + 

förde diabetesdagbok. Efter 

tre månader byttes grupperna 

av. Deltagarna i VIE-DIAB-

gruppen fick instruktioner att 

mäta blodglukos minst 4 

ggr/dag. Via en mobiltelefon 

skickade deltagarna datum, 

tid, blodglukosvärde, 

kolhydratsintag och 

insulindosering varje gång de 

mätte sitt blodglukos, eller 

minst 1 gång/dag. 1 gång i 

veckan fick deltagarna 

telemedicin-gruppen respons, 

     n=36 

      (0) 

Under VIE-DIAB-fasen förbättrades den 

 metabola kontrollen, medan den försämrades  

under diabetesdagboksfasen. Oavsett antal sms 

som skickades per dag syntes ingen signifikant 

skillnad i den metabola kontrollen.  

2 fall av ketoacidos observerades under de 6 

månaderna hos  2 olika deltagare, 1 under  

VIE-DIAB-fasen och 1 under diabetesdagboks- 

Fasen. Överlag verkade deltagarna positivt 

inställda till VIE-DIAB, dock uppstod en del 

tekniska problem. 

     P 

     II 



VIII 

 

antingen att 

blodglukosvärden är ok, eller 

ett personligt råd. Hba1c 

mättes vid studiestart, efter 3 

och 6 månader.  Vid studiens 

avslut fick alla deltagare fylla 

i ett formulär om åsikter om 

VIE-DIAB. 

Sämann, A., 

Lehmann, T., 

Kloos, C., 

Braun, A., 

Hunger-

Dathe, W., 

Wolf, G., & 

Müller, U.A. 

2008. 

Tyskland. 

Flexible, intensive insulin 

therapy and dietary 

freedom in adolescents and 

young adults with type 1 

diabetes: a prospective 

implementation study 

Att fastställa utfallet av 

Diabetes Treatment and 

Teaching Programme 

(DTTP) på HbA1c, allvarlig 

hypoglykemi och allvarlig 

ketoacidos hos ungdomar 

och unga vuxna. 

Programmet pågick under 

fem dagar då deltagarna (12-

24 år) fick mäta blodglukos 

innan stora måltider och vid 

läggdags. De fick själva 

reglera sin insulindos efter 

blodglukosvärde samt önskat 

kolhydratsintag/måltid. 

Instruktioner gavs av 

specialutbildade 

sjuksköterskor och dietister i 

studiegrupper om 10 

deltagare/grupp.  HbA1c 

mättes innan programmet 

samt ett år efter. Antal 

episoder av hypoglykemi 

och/eller ketoacidos året 

innan och efter programmet 

jämfördes med varandra. Ett 

år efter programmet räknades 

antal sjukhus-dagar ut. 

  n=1592 

      (0) 

Året innan programmet var incidensen  

0.31 ggr/patient/år av allvarlig hypoglykemi  

medan året efter var incidensen  

0.11 ggr/patient/år. Incidensen av allvarlig 

ketoacidos var 0.17 ggr/patient/år innan  

programmet, och 0.07 ggr/patient/år efter. 

Antal sjukhusdagar minskade från 6.2 till 3.8  

dagar/patient/år. 

Vid analys delades deltagarna in i subgrupper,  

12-15 år, 15-18 år, 18-21 år och 21-24 år. En  

signifikant förbättring av HbA1c samt minskning  

av allvarlig hypoglykemi och ketoacidos sågs hos 

deltagare i åldrarna 15-24 år. Det syntes en  

jämförbar men inte signifikant minskning av  

allvarlig hypoglykemi och ketoacidos i åldrarna  

12-15 år. Det syntes inte heller någon betydande 

förbättring av HbA1c.  

 

        R 

        I 

Viklund, G., 

Rudberg, S., 

Wikblad, 

K.F. 2007. 

Sverige. 

 Teenagers with diabetes: 

self-management 

education and training on a 

big schooner 

Syftet var att bedöma om 

ungdomar som deltagit i ett 

gruppbaserat 

utbildningsprogram på en 

segelbåt skilde sig från icke-

deltagare gällande inställning 

till diabetes och dess 

egenvård, sjukdomskunskap, 

metabolkontroll och val av 

Ett gruppbaserade 

utbildningsprogram för 

ungdomar mellan 14-18 år 

ägde rum under 3 dagar på en 

segelbåt. Programmet 

innefattade bland annat 

gruppdiskussioner gällande 

sjukdomen. Ungdomarna 

fick också öva på att fatta 

   n=180 

      (55) 

Inställningen till sjukdomen var mer positiv efter  

programmet än före, men inställningen till  

egenvård var den samma. Insulinpumpar  

introducerades på lägret och användningen av  

dessa ökade i och med detta. Det syntes ingen  

skillnad i HbA1c före och efter lägret och inte 

 heller mellan grupperna. 

     CCT 

        I 

         



IX 

 

behandling  beslut på egen hand om 

insulindosering. En grupp av 

deltagare och personer i 

kontrollgruppen fick fylla i 

frågeformulär angående 

uppfattning av egenvård, 

sjukdomskunskap, 

självständighet och hurvida 

ungdomarna besvärades av 

sin diabetes.  HbA1c mättes 

innan programmet, 6 

månader och 1 år efter i både 

deltagar- och 

kontrollgruppen. 

Viklund, G., 

Örtqvist, E., 

Wikblad, K. 

2006. 

Sverige 

Assessment of an 

empowerment education 

programme: A randomized 

study in teenagers with 

diabetes. 

Syftet var att bestämma 

effekterna beträffande 

metabol kontroll och 

empowerment av ett 

empowerment-program samt 

att studera vikten av 

föräldrars delaktighet. 

Ett empowerment program 

pågick under 6 veckor för 

ungdomar mellan 12-17 år. 

Deltagarna delades in i sex 

grupper och varje grupp 

träffades 1 gång/vecka för 

diskussion. 2 grupper hade 

en extra träff med sina 

föräldrar, 2 grupper tillät sin 

ledare att träffa deras 

föräldrar utan dem.   

 

    n=55 

    (23) 

Programmet hade ingen signifikant effekt på den  

metabola kontrollen. I både deltagargruppen och 

kontrollgruppen syntes en signifikant ökning av  

HbA1c 6 och 12 månader efter interventionen.  

Dock hade HbA1c gått tillbaka till ungefär 

 samma nivå som vid studiestart efter 18 och 24 

 månader. Ökningen av HbA1c var större hos  

äldre än hos yngre deltagare. Skillnader i HbA1c 

sågs mellan grupperna där föräldrar var delaktiga 

 eller inte. I gruppen där föräldrar inte var  

delaktiga ökade HbA1c signifikant efter 12  

månader. I gruppen med delaktiga föräldrar  

syntes en minskning i HbA1c mellan 12 och 24 

 månader.  Programmet hade ingen signifikant  

effekt gällande empowerment.    

    RCT 

      II 

Waller, H., 

Eiser, C., 

Knowles, J., 

Rogers, N., 

Wharmby, S., 

Heller, S., 

Hall, C., 

Greenhalgh, 

S., Tinkin, T., 

Pilot study of a novel 

educational programme for 

11-16 year olds with type 1 

diabetes mellitus: the kick-

off course.  

Syftet var testa ett nytt 

utbildningsprogram (”kick-

off”)  för barn och ungdomar 

med diabetes typ 1 (kvalitet 

på programmet, hur familjer 

uppfattar programmet, samt 

påverkan på HbA1c, BMI, 

hypoglykemi och 

livskvalitet).  

Ungdomar mellan 11-16 år 

delades in efter ålder i 6 

grupper (11-13 år  

tillsammans och 14-16 år 

tillsammans)  med 8 

deltagare i varje grupp. 

”Kick-off”-programmet lär 

ungdomar att räkna 

kolhydrater och dosera 

     n=48 

     (7) 

Det syntes ingen signifikant skillnad vid någon  

av mätningarna gällande HbA1c, BMI och 

 episoder av hypoglykemi. 

Både patienter och föräldrar förbätterade sin 

livskvalitet och tillfredsställelse med behandling 

 signifikant. Förbättrad self-efficacy  

rapporterades av barnen och barnens ansvar för 

egenvård förbättrades enligt både barnen och  

föräldrarna. 

     P 

     II 



X 

 

Metcalfe, C., 

Millard, E., 

Parkin, V., 

Denial, M. & 

Price, K. 

2008. 

Storbritannie

n. 

insulin. Kurserna hölls i 

skolor eller på ett särskilt 

utbildningdcenter. HbA1c 

mättes vid studiestart, 3 och 

6 månader efter. 

Psykosociala aspekter 

(livskvalitet, self-efficacy, 

tllfredsställelse med 

behandling  och 

familjaspekter) mättes genom 

frågeformulär vid studiestart, 

2 veckor, 3 och 6 månader 

efter inteventionen. 

Semistrukturerade intervjuer 

genomfördes med deltagare 

och föräldrar strax före och 

efter kursn. Intervjun 

fokuserade på förväntningar 

och oro före kursen samt 

kursens fördelar och 

nackdelar efter kursen. 

Deltagarna var överlag nöjda med kursen som 

skapade balans mellan individuell och  

gruppbaserad inlärning. Deltagarna uttryckte 

tillfredsställelse med både aktiviteterna som  

ingick samt sättet de involverades i  

inlärningsprocessen.  

 

Wang, 

Y.C.A., 

Stewart, S., 

Tuli, E., & 

White, P. 

2008. 

USA 

 

 

 

 

 

 

Improved glycemic control 

in adolescents with type 1 

diabetes mellitus who 

attend diabetes camp. 

Att undersöka hurvida 

deltagande i diabetesläger 

förbättrar metabol kontroll, 

ansvar gällande medicinsk 

behandling, psykiskt 

välmående och livskvalitet. 

Ungdomar mellan 12-18 år 

deltog i ett diabetesläger 

under 20 dagar. HbA1c 

mättes en gång före (T1) och 

två gånger efter lägret (T2, 

T3) på deltagarnas planerade 

besök. Det gjordes 

psykosociala mätningar 

genom frågeformulär i en 

subgrupp från både 

lägergruppen och 

kontrollgruppen (n=108). 

     n=182 

      (0) 

HbA1c förbättrades i lägergruppen jämfört med 

kontrollgruppen mellan T1 och T2, dock syntes 

 en försämring mellan T2 och T3. Flickor som  

deltog i lägret visade en större förbättring i  

HbA1c än pojkar. Pojkarnas förbättrade  

HbA1c-värden visade sig ha gått tillbaka i högre  

grad än flickornas vid T3. Psykosociala 

 mätningar inkluderade föräldrars skattningar av 

deras barns följsamhet, vilka visade en  

förbättring hos lägerdeltagarna jämfört med 

kontrollgruppen. I dessa skattningar syntes en 

 större förbättring hos pojkar än hos flickor.  

När deltagarna själva skattade sin följsamhet  

syntes dock ingen signifikant skillnad.  

     R 

      II 

Matris för redovisning av sortering, granskning och kvalitetsbedömning av vetenskapliga studier modifierad utifrån Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011, s 94). 

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

III = Låg



1 

 

Bilaga II 

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 

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort 

för att besvara frågeställningen. Väl 

planerad och välgenomförd studie med 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande och 



                     

 

journalhandlingar.  adekvat beskrivning av protokoll, material 

och metoder.  

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. 
 


