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SAMMANFATTNING 

 

Bakgrund   

 

För ungdomar med diabetes mellitus (DM) innebär övergången från ungdom till vuxen ett 

gradvis övertagande av ansvar för sin egenvård och sjukdomshantering. När förflyttningen 

av ansvaret för sjukdomshanteringen påbörjas kan samarbetssvårigheter och konflikter 

uppstå mellan ungdomar med DM och deras föräldrar. Detta kan leda till försämrade 

egenvårdsbeteenden och otillfredsställande blodsockerkontroll hos de berörda 

ungdomarna. Förhöjda blodsockernivåer under längre tidsperioder riskerar att påverka 

blodkärl och kan leda till komplikationer som kan bli kostsamma för individen, samhället 

och sjukvården. 

 

Syfte  

 

Syftet är att beskriva ungdomars upplevelser av hur sjuksköterskan kan främja egenvård 

och självbestämmande hos ungdomar med diabetes mellitus i stadiet mellan ungdom och 

vuxen. 

 

Metod  

 

Allmän litteraturöversikt. 

 

Resultat 

 

Resultatet visar att stöd och hjälp från sjuksköterskan, familj och vänner är nödvändigt för 

inhämtande av kunskaper, integrering av sjukdom i det vardagliga livet och ett gradvist 

övertagande av ansvar för egenvård och sjukdomshantering för ungdomar med DM i 

övergången från ungdom till vuxen.  

 

Slutsats 

 

Slutsatsen är att sjuksköterskan kan främja egenvård och självbestämmande hos ungdomar 

med DM i stadiet mellan ungdom och vuxen genom att ge ökad sjukdomskunskap och 

bidra till bättre sjukdomshantering, t.ex. genom att lära ut injektionsteknik. Vidare har 

sjuksköterskan en central roll i främjandet av ungdomar med DM sociala relationer. 

Personcentrerad omvårdnad var förknippad med högre kompetens för att utföra egenvård 

hos ungdomar med DM och deras föräldrar. Ungdomarna upplevde att sjuksköterskor 

saknade vana att bemöta ungdomar med DM i övergången mellan ungdom och vuxen 

vilket uppfattades som ett hinder för givande möten mellan ungdomar med DM och 

sjuksköterskan. 

 

Nyckelord: Diabetes mellitus, Ungdomar, Egenvård, Självbestämmande 
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INLEDNING 

För ungdomar med DM är det nödvändigt att lära sig att hantera och leva med sin sjukdom 

på ett framgångsrikt sätt så att de gradvis kan överta ansvaret för sin egenvård (Alvarsson, 

Brismar, Viklund, Örtqvist & Östenson, 2010; Peters & Laffel, 2011). Då ansvaret för 

sjukdomshanteringen förflyttas från föräldrarna till ungdomarna så minskar också 

frekvensen av antal blodglukosmätningar (Ingerski, Anderson, Dolan & Hood, 2010; Wu 

et al, 2014) med försämrad blodsockerkontroll (HbA1c) som följd. Dessutom kan 

konflikter som rör sjukdomen uppstå mellan ungdomarna och deras föräldrar (Hanna, 

2012). Det har i sin tur kopplats samman med depressiva symptom hos ungdomar likväl 

som sämre följsamhet till egenvård vilket kan få negativa konsekvenser för sjukdomen 

(Helgeson, Reynolds, Siminerio, Escobar & Becker, 2008). Förhöjda blodsockernivåer 

under längre tidsperioder riskerar i sin tur att påverka blodkärl och kan leda till 

komplikationer (Marcovecchio & Chiarelli, 2010). Övergången mellan ungdom och vuxen 

är så ledes kritisk för ungdomar med DM och deras framtida hälsa. Sjuksköterskans 

professionella ansvar är att främja egenvård och självbestämmande samt etablera en 

förtroenderelation mellan patienten och dennes närstående (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Därför finns intresse av att belysa detta område. 

 

BAKGRUND 

Diabetes mellitus – en kronisk sjukdom 

DM är ett samlingsnamn för en grupp endokrina sjukdomar som leder till förhöjda nivåer 

av socker i blodet (Alvarsson et al., 2010; Jansson, 2014). För att kroppen skall kunna ta 

upp socker från blodet krävs det blodsockersänkande hormonet insulin. Insulin produceras 

av betaceller som finns i langerhanska öar i bukspottskörteln och som frisätts därifrån till 

blodet som ett svar på förhöjda nivåer av socker. Frisättningen av insulin signalerar alltså 

att kroppens celler skall ta upp socker från blodet (Sand, Sjaastad, Haug & Bjålie, 2007). 

Det är inte helt klarlagt vad det är som gör att vissa personer drabbas av sjukdomen  

men enbart i Sverige beräknas cirka 50 000 personer ha diagnosen diabetes mellitus typ 1 

(T1DM) (Diabetesförbundet, 2016a). Vid T1DM förstör kroppens eget immunförsvar de 

insulinproducerande betacellerna vilket förorsakar att kroppens produktion av insulin 

avstannar helt eller nästan helt (Jansson, 2014). Den vanligaste diabetesformen i Sverige är 

diabetes mellitus typ 2 (T2DM). Cirka 350 000 personer beräknas ha T2DM och över en 

miljon människor tros bära på arvsanlag som ger en belägenhet för att utveckla sjukdomen 

(Diabetesförbundet, 2016b). Vid T2DM finns vanligtvis en egen insulinproduktion kvar 

men kroppen kan inte producera tillräckligt mycket insulin för att täcka sitt behov. Detta 

kan bero på att kroppen frisätter en otillräcklig mängd insulin när blodsockernivån stiger 

eller att kroppens celler har låg insulinkänslighet vilket innebär att det krävs mycket insulin 

för att sänka nivåerna av socker i blodet (Jansson, 2014). T1DM och T2DM ger upphov till 

samma symtom, däribland ökad törst, stora urinmängder och trötthet (Jansson, 2014; Sand 

et al., 2007). 

 

T1DM och T2DM är således två likartade endokrina sjukdomar. För att särskilja T1DM 

och T2DM nyttjas kännedomen om flera kliniska särdrag, däribland ålder, vikt, ärftlighet 

och insjuknandet. T2DM drabbar framför allt personer efter 40 medan T1DM drabbar 

personer i alla åldrar. Det finns dessutom en starkare koppling mellan T2DM och övervikt 

och fetma än den som funnits mellan T1DM och övervikt och fetma (Liu et al., 2010). 

Några andra viktiga skillnader mellan DM typ 1 och 2 är att T2DM är mer ärftlig än 
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T1DM (Jansson, 2014) samt att insjuknandet i T2DM vanligtvis brukar komma smygande 

medan insjuknandet i T1DM brukar vara snabbt och mer dramatiskt (Diabetesförbundet, 

2016b; Diabetesportalen, 2008), särskilt hos barn (Jansson, 2014). 

 

Blodsocker 

Genom att mäta blodsockerhalten är det möjligt att fastställa hur mycket socker som finns 

löst i blodet. För att mäta blodsockerhalten tas ett blodprov som mäter plasmaglukos (P-

glukos). Om P-glukos fastande är sju mmol/l eller högre vid fler tillfällen än ett eller om 

värdet för P-glukos är 12 mmol/l eller högre icke-fastande är diagnosen DM sannolik men 

förhöjda blodsockervärden kan också bero på exempelvis en kraftig infektion, en 

hjärtinfarkt eller att en annan sjukdom stressar kroppens energisystem. Blodprovet kan tas 

antingen kapillärt eller venöst (1177 Vårdguiden, 2016). P-glukos visar blodsockerhalten 

precis vid provtagningstillfället och möjliggör för personer med DM att genom att mäta 

blodsockerhalten på olika tider på dygnet, innan och efter måltid, innan, under och efter 

träning bilda en uppfattning om hur blodsockerhalten påverkas av olika faktorer och justera 

sina insulindoser därefter. För personer med T1DM och i vissa fall även för personer med 

T2DM utgör därför självtestning av blodsockerhalten grunden i egenvården 

(Diabetesförbundet, 2016c).  

 

Högt blodsocker 

DM leder till förhöjda nivåer av socker i blodet. Högt blodsocker eller hyperglykemi 

drabbar således alla med DM. Högt blodsocker hos personer med DM beror vanligtvis på 

att för lite insulin eller andra blodsockersänkande läkemedel intas i förhållande till 

matintaget särskilt då mängden intagna kolhydrater eftersom det i första hand är 

kolhydrater som påverkar blodsockerhalten (Hanås, 2008). Hos personer med DM kan 

högt blodsocker även uppstå vid brist på fysisk aktivitet likväl som vid kraftiga infektioner 

och vid fysiologisk stress eftersom det vid fysiologisk stress frisätts kortisol som försämrar 

kroppens insulinkänslighet (Diabit, 2016). Symtomen på högt blodsocker är desamma som 

vid insjuknandet, det vill säga ökad törst, stora urinmängder och trötthet (Jansson, 2014; 

Sand et al., 2007). För högt blodsocker är farligt eftersom den förhöjda sockerhalten i 

blodet ökar risken för följdsjukdomar och för tidig död (Diabetesförbundet, 2016d).  

 

När en person med DM har högt blodsocker och samtidig insulinbrist kan ketoacidos, eller 

syraförgiftning, uppstå i kroppen (Diabetesförbundet, 2016e). Diabetisk ketoacidos beror 

på att kroppen vid rådande insulinbrist inte kan ta upp socker från blodet utan istället måste 

övergå till att förbränna fett för att få energi. När kroppen använder fett istället för 

kolhydrater som bränsle frisätts ketonkroppar i blodet och syra ansamlas i kroppen. 

Symtomen vid ketoacidos är törst, illamående, buksmärtor och kräkningar samt 

medvetslöshet. En person som drabbats utav ketoacidos behöver omedelbart föras till 

sjukhus för att behandlas med insulin och vätska (Diabetesförbundet, 2016d). 

 

Lågt blodsocker 

Lågt blodsocker eller hypoglykemi beror vanligtvis på att en person med DM har tillfört 

kroppen för mycket insulin eller andra blodsockersänkande läkemedel eller ansträngt sig 

fysiskt utan att äta ordentligt innan (1177 Vårdguiden, 2016). Symtomen uppträder som 

regel vid P-glukos mellan tre och tre och en halv mmol/l och inkluderar t.ex. 

hjärtklappning och yrsel. Hypoglykemi kan i ovanliga fall leda till insulinkoma vilket kan 

vara ett livshotande tillstånd (Diabeteshandboken, 2015a).  
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HbA1c 

För personer med DM räcker dock inte kännedom vad blodsockerhalten var precis vid 

provtagningstillfället utan det är nödvändigt att veta hur blodsockerhalten legat över tid. B-

HbA1c är ett blodprov som tas för att erhålla en bild av hur blodsockerhalten har legat i 

genomsnitt under de senaste 8 till 12 veckorna och kan således sägas mäta långtidssocker 

(Diabetesförbundet, 2016f). Fram till 50-årsåldern anges referensintervallet för B-HbA1c 

till 27–42 mmol/mol för en person som inte har DM. Efter 50-årsdagen är värden i 

intervallet 31–46 mmol/mol att betrakta som normala. Det allmänna målet för personer 

med DM är att B-HbA1c skall vara lägre än 52 mmol/mol men individuella mål fastställs i 

samråd med behandlingsansvarig läkare (Diabetesförbundet, 2016f). De faktorer som 

påverkar blodsockret inkluderar kosthållning och motion, rökning, alkohol och droger samt 

stress, feber och sjukdom (Hanås, 2008).  

 

Behandlingsmetoder vid DM typ 1 och 2 

 

Att rätt diagnos ställs är betydelsefullt på individnivå eftersom behandlingsupplägget 

varierar beroende på diabetestyp och på forskningsnivå för att det är viktigt att klarlägga 

orsakerna bakom sjukdomarna T1DM och T2DM (Diabetesportalen, 2008). 

Behandlingsmålet vid DM är att stabilisera blodsockernivåerna och att förebygga 

komplikationer, däribland kärl- och nervskador (Hjärt- lungfonden, u.å.). För personer med 

T1DM är det livsnödvändigt att tillföra insulin hela livet (Jansson, 2014). Insulin förstörs 

om det kommer i kontakt med kroppens mag-och tarmsafter och kan därför inte intas 

peroralt utan måste injiceras (Diabetesförbundet, 2016a). För personer med T2DM kan 

behandlingen bestå utav antingen förändrade kost- och motionsvanor, tablettbehandling för 

att stimulera den egna insulinproduktionen eller för att öka de insulinberoende vävnadernas 

insulinkänslighet eller dagliga insulininjektioner (Diabetesförbundet, 2016b). Dagens 

behandlingsmetoder har minskat dödligheten för personer med DM (Jansson, Andersson & 

Svärdsudd, 2010).  

 

När barn får diabetes mellitus 

 

För många innebär insjuknandet i DM ofta en stor omställning både för den drabbade, 

dennes familj och närstående (Alvarsson et al., 2010). När ett barn får DM innebär det att 

hela familjen måste leva med och anpassa sig till sjukdomen. Barn med DM behöver 

ständig vård och övervakning och det ställs höga krav på föräldrars förmåga att lära sig att 

ge injektioner och mäta blodsocker. Därtill har behandlingen en betydande påverkan på 

relationen mellan barn och föräldrar (Alvarsson et al., 2010; Anderson, 2011). Allteftersom 

barnet utvecklar sina kunskaper och sina grundläggande färdigheter bör det gradvis tillåtas 

att överta ansvaret för att hantera sin DM (Alvarsson et al., 2010; Peters & Laffel, 2011). 

Detta innebär att det ställs stora krav på barnet och att relationen mellan barn och föräldrar 

utsätts för särskilda påfrestningar (Hanås, 2008). 

 

Definition ungdom 

 

Inom svensk hälso- och sjukvård finns ingen vedertagen definition för begreppet ungdom. 

I enlighet med svensk rätt och barnkonventionen används istället begreppet barn för att 

beskriva personer som inte uppnått myndighetsåldern, det vill säga 18 år 

(Barnkonventionen, 2009; SFS, 1949:381, kap. 6, 2 §). En person som fyllt 18 år anses av 

hälso- och sjukvården vara vuxen (Karlsson Gadea, 2016) och förflyttas från 
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barnmottagning till vuxenmottagning, många gånger utan hänsyn till mognad och behov 

(Diabetesförbundet, 2016g). 

 

Enligt den definition som används av olika EU-program likväl som av Stockholms 

kulturförvaltning är alla människor i åldrarna 10 till 25 år ungdomar (Stockholms stad, 

2017). Den definitionen överensstämmer delvis med den definition som lyfts fram i Statens 

offentliga utredningar [SOU] (2007). Enligt Statens offentliga utredningar [SOU] (2007) 

kan begreppet ungdom användas för att beskriva både en social kategori och en livsfas. 

När begreppet används för att beskriva en livsfas avses stadiet mellan barndom och vuxen 

som kan anses vara så länge individer inte har ett eget boende. På grund av den allt mer 

utdragna etableringsprocessen på bostadsmarknaden är det möjligt att befinna sig i en 

ungdomsfas mellan åldrarna 18 och 30 år (SOU, 2007).  

 

Även UNICEF (2016) beskriver begreppet ungdom som en fas och redogör för den här 

tiden som en övergångsperiod där hjärnan genomgår förändringar som påverkar 

ungdomars känslomässiga färdigheter likväl som deras fysiska och mentala förmågor. 

UNICEF fastslår även att övergångsperioden kräver särskild uppmärksamhet och skydd 

(UNICEF, 2016). WHO (u.å.) fastslår att individer som befinner sig i livsfasen ungdom 

befinner sig i ett övergångsstadium mellan barndom och vuxen. De individer som befinner 

sig i detta övergångsstadium har specifika behov och rättigheter gällande hälsa och 

utveckling för att utveckla kunskaper och färdigheter, lära sig att hantera relationer och 

känslor och förbättrar egna attribut och förmågor att möta vuxenlivet (WHO, u.å.). 

 

Ovanstående definitioner av begreppet ungdom innefattar personer i åldrarna 10–30 år och 

formar tillsammans den definition som hädanefter kommer åsyftas vid användande av 

begreppet ungdom. Ungdomar i åldrarna 10-18 år kommer att omnämnas som barn när 

enbart den ålderskategorin åsyftas med hänvisning till det som framgår i barnkonventionen 

(2009). 

 

Ungdomars självständighet och frigörelse 

Ungdomars hjärna fortsätter att växa fram till 20-25 års ålder. Under den här perioden i 

livet förbättras ungdomars förmåga att tänka, fatta beslut och lösa problem (Qvist, 2012). 

Trots att övergången mellan ungdom och vuxen sker under en tid för stora kroppsliga och 

mentala förändringar är det ett nödvändigt steg för ungdomar att frigöra sig från sina 

föräldrar (BRIS, u.å.) men för ungdomar med DM innebär frigörandet från föräldrarna 

även ett gradvis övertagande av ansvar för sin sjukdomshantering och egenvård vilket 

medför att frigörelseprocessen kan vara extra problematisk (Chen et al., 2017; Hanna et al., 

2013). Många ungdomar präglas av en önskan att få vara och göra “som alla andra” 

(Alvarsson et al., 2010; Gomes & Espírito Santo, 2015). Dessutom kan ungdomars 

beslutsfattande påverkas mer av t.ex. känslor eller grupptryck (Blakemore & Robbins, 

2012) vilket kan leda till försummelse av den egna hälsan (Eilander, de Wit, Rotteveel & 

Snoek, 2015; Hanna et al., 2013; Hanås, 2008). Tidigare studier har visat att det finns ett 

samband mellan att ungdomar själva övertar det största ansvaret för sin sjukdomshantering 

och egenvård och minskat antal blodglukosmätningar (Ingerski et al., 2010; Wu et al., 

2014). Det är därför nödvändigt att ungdomar med DM fortsätter att få råd, stöd och hjälp 

från sina föräldrar (Alvarsson et al., 2010; Hanna et al., 2013). Fortsatt föräldrainvolvering 

i ungdomars sjukdomshantering och egenvård motverkar stegring i HbA1c hos ungdomar 

med DM (Peters & Laffel, 2011). Många ungdomar upplever att föräldrarna lägger sig i 

varför det kan vara svårt för föräldrar till ungdomar med DM att bibehålla inflytande i 
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ungdomens egenvårdsutförande och sjukdomshantering (Hanås, 2008).  Dessutom kan 

konflikter som rör sjukdomen uppstå mellan ungdomarna och deras föräldrar (Hanna, 

2012; Ingerski, et al, 2010). 

 

Samtidigt som ungdomar behöver hjälp av sina föräldrar är det viktigt att föräldrar 

uppmuntrar sina ungdomar till självständighet i sin sjukdomshantering och egenvård 

eftersom det har visat sig att dåligt självförtroende i egenvård medverkar till 

problemskapande beteende och högre HbA1c hos ungdomar med T1DM (Rotteveel & 

Snook, 2015). Hanna et al. (2013) framhåller även föräldrars förmåga att understödja 

ungdomars delaktighet och självständighet som betydelsefullt för att ungdomar skall vilja 

dela ansvaret för sin sjukdomshantering och egenvård med sina föräldrar. Hur väl föräldrar 

anpassar sig till ungdomars ökade behov av självständighet har dessutom visat sig höra 

samman med ungdomars följsamhet till sin sjukdom (Chen et al., 2017).  

 

För många ungdomar innebär det en stark psykisk påfrestning att hinna med sin sjukdom 

och andra vardagliga åtaganden (Balfe, 2009) vilket kan leda till att ungdomar har svårt att 

finna motivationen till engagemanget i sin sjukdom (Balfe, 2009; Hanna et al, 2013). 

Hanna et al., (2013) fann att ungdomar med T1DM upplever att deras sjukdom utgör ett 

hinder för att utöva olika fritidsintressen. Tidigare forskning har visat att DM är en 

riskfaktor för att ungdomar skall utveckla psykisk ohälsa. Kovacs, Goldston, Obrosky och 

Bonar (1997) fann nästan hälften av 92 deltagande ungdomarna utvecklat minst en episod 

av psykisk sjukdom och Lawrence et al., (2006) fann att strax under en sjättedel av 2672 

deltagande ungdomar led av mild men ständigt pågående depression (dystymi) medan 

nästan en tiondel led utav måttlig eller svår dystymi. Ceylan och Altay (2017) har 

dessutom påvisat att förekomsten av social ångest är högre hos ungdomar med T1DM än 

hos friska jämnåriga medan Faulkner (2003) har visat att ungdomar med T1DM upplever 

sämre livskvalitet än andra ungdomar. Depression har förknippats med försämrat HbA1c 

(Lustman et al., 2000) likväl som med följdsjukdomar (de Groot, Anderson, Freedland, 

Clouse & Lustman, 2001). Sambandet mellan ungdomars HbA1c och upplevd livskvalitet 

är däremot komplext. I en internationell studie från 17 olika länder och där 2101 barn i 

åldrarna 10–18 år deltog gick det att koppla samman lägre HbA1c med bättre upplevelse 

av livskvalitet (Hoey et al., 2001) men Bujang et al., (2013) fann bara ett svagt samband. 

 

Patienters rätt till självbestämmande 

 

Självbestämmanderätt och autonomi används som synonyma begrepp och avser en utav 

grundprinciperna inom den medicinska etiken. Självbestämmande är ett ord som betyder 

detsamma som “självstyre” och beskriver rätten att själv få bestämma över sig själv och 

fatta sina egna beslut (Självbestämmande, 1969). Patienters självbestämmande och 

delaktighet i vården ses idag som något självklart och de båda begreppen nämns ofta 

tillsammans. Skälet till att uttrycken ofta nämns tillsammans är att grundtanken om att 

patienter skall involveras i vården bygger på vördnad om patientens självbestämmanderätt 

(Friberg & Öhlén, 2014). Friberg och Öhlén (2014) beskriver även 

självbestämmandeprincipen som “frihet från auktoriteter”. Med det menas att patienter 

skall erhålla kunskap om vård- och behandlingsalternativ och själv råda i egna 

angelägenheter utan inflytande av andras intressen.  

 

Rätten till självbestämmande finns reglerad i Hälso- och sjukvårdslagens bestämmelser för 

hur sjukvården skall organiseras och bedrivas. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) 

skall vården särskilt “bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet” 



9 

 

(Hälso- och sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30, kap. 5, 3§). Långt innan patientens rätt 

till självbestämmande skrevs in i lagtext hade ordens betydelse beskrivits av 

omvårdnadsteoretiker så som Florence Nightingale och Virginia Henderson. Patientens rätt 

att utöva självbestämmande i sin vård är en utav patientens obestridliga rättigheter men det 

är en rättighet som förutsätter att patienten är kompetent och innehar förmågan att själv 

fatta beslut och uttrycka sin egen vilja (Friberg & Öhlén, 2014). Först i 12 årsåldern kan ett 

barn anses ha en vuxens förmåga att göra nyanserade bedömningar (SMER, 2007). 

 

Stöd till självbestämmande 

Enligt Statens Folkhälsoinstitut (2009) kan stöd till självbestämmande sägas handla om att 

bekräfta och förstärka individens förmåga att ta eget ansvar och kontroll över sitt liv. Trots 

att ungdomar med DM äger rätten till sin egen kropp och så ledes också rätten till sin 

sjukdom har forskning visat att ungdomars föräldrar bör vara fortsatt delaktiga i 

hanteringen av deras sjukdom genom ungdomsåren (Hanås, 2008). Även om ungdomar 

med DM inte kan ges tillåtelse att utöva självbestämmande i alla diabetesrelaterade 

uppgifter bör ungdomars föräldrar stödja ungdomarnas självbestämmande (Eilander et al., 

2015; Hanna et al., 2012) I takt med att ungdomar växer och blir äldre är det naturligt att 

de ges mer möjlighet att utöva inflytande över hanteringen av sin sjukdom. Under 

ungdomsåren bör ungdomar ges ökat förhandlingsutrymme likväl som utrymme för 

överenskommelser. På så sätt tar ungdomar gradvis över ansvaret för hanteringen av sin 

DM (Hanås, 2008). 

 

Riskbeteenden hos ungdomar med diabetes mellitus 

 

Många ungdomar prövar sina förmågor genom att göra sådant som är förenat med risker 

och sådant de har blivit tillsagda de inte får göra (Hanås, 2008; Gomes & Espírito Santo, 

2015). I en studie som genomförts av Frey, Guthrie, Loveland-Cherry, Park och Foster 

(1997) nyttjade nästan två femtedelar av de deltagande ungdomarna med T1DM alkohol, 

strax över en tredjedel tobak och en tiondel narkotika. I en intervjuundersökning som 

genomförts av Weissberg-Benchell et al., (1995) framkom att en fjärdedel av de 144 

deltagande ungdomarna hade missat en eller flera injektioner insulin under de senaste tio 

dagarna vilket är ett allvarligt riskbeteende eftersom missade insulininjektioner är direkt 

förenat med livsfara. Riskbeteenden hos ungdomar med DM leder till konflikter i deras 

familjer (Gomes & Espírito Santo, 2015).  

 

Missbruk av insulin 

Många individer med T1DM ökar sitt BMI i övergången från ungdom till vuxen. BMI-

ökningen leder till oro över vikt och figur framför allt hos kvinnor (Bryden et al., 1999). 

Upp emot två tredjedelar av ungdomar med DM ägnar sig åt ohälsosamma 

viktkontrollbeteenden så som dietrestriktion, överhoppande av måltider eller kräkning efter 

måltid (Neumark-Sztainer, 2002; Howe, Jawad, Kelly & Lipman, 2008). Nästan lika stor 

andel ägnar sig åt ett beteende som är att betrakta som särskilt farligt, avsiktligt missbruk 

av insulin (Mellin, Neumark-Sztainer, Patterson och Sockalosky, 2004; Peveler et al., 

2005). Genom att avsiktligt begränsa intaget av insulin försätts kroppen i ett svälttillstånd 

varför nedbrytning av muskler och fett påbörjas samtidigt som den intagna mängden 

kolhydrater inte kan tillgodogöras kroppen (Sand et al., 2007). Det förekommer att 

ungdomar av kvinnligt kön med T1DM uppfyller diagnoskriterierna för ätstörning nästan 

dubbelt så ofta som friska ungdomar av kvinnligt kön (Jones, Lawson, Daneman, Olmsted 

& Rodin, 2000). Bryden et al., (1999) fann att 45 procent av kvinnor med T1DM som hade 

utvecklat mikrovaskulära diabeteskomplikationer avsiktligt hade begränsat intaget av 
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insulin. 

 

Teamarbete mellan patienter och närstående samt vårdprofessionen 

 

Hedman (2014) beskriver att en patient skall fungera som en likvärdig partner till de som 

arbetar inom vård och omsorg. Detta innebär att man som patient skall vara delaktig i sin 

vård och behandling oavsett om man är medicinskt utbildad eller inte. För att patienten 

skall kunna vara delaktig i sin behandling och själv råda i angelägenheter utan inflytande 

av andras intressen måste patienten erhålla kunskap och stöd att fatta viktiga beslut 

(Hedman, 2014). Hedman (2014) redogör även för respekterande och tillvaratagande av 

långvarigt sjuka patienters kunskap och erfarenhet som en förutsättning för 

personcentrering. Svensk sjuksköterskeförening (2016) beskriver att personcentrerad 

omvårdnad innebär att arbeta för att främja hälsa utifrån varje individs tolkning av ohälsa 

och sjukdom, välmående och hälsa (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Denna 

beskrivning överensstämmer väl med det som Kristensson Uggla (2014) beskriver. 

Kristensson Uggla (2014) skriver att personbegreppet utgår från att fokus förflyttas från att 

beskriva vad en patient är till att berätta vem en person är. Patient är en roll som kan 

identifieras utifrån tecken och diagnoser medan begreppet person handlar om en identitet 

som finns knuten till en levnadshistoria. Personcentrerad omvårdnad sätter personen och 

dennes levnadsvanor och livsvillkor och inte sjukdomen eller diagnosen i centrum för 

omvårdnadsprocessen (Kristensson Uggla, 2014). 

 

Sjuksköterskans ansvarsområde med fokus på familjefokuserad omvårdnad 

 

Sjuksköterskans omvårdnad skall utgå ifrån den enskilda patientens unika behov av vård 

och skall tillgodose patientens basala och specifika omvårdnadsbehov (Flensner, 2014). 

Tidigare forskning har dock visat att föräldrar är mycket viktiga för ungdomar med DM 

sjukdomshantering och egenvård (Alvarsson et al., 2010; Hanna et al., 2013) och hälso- 

och sjukvårdspersonal som arbetar med ungdomar med DM arbetar i nära samförstånd med 

både ungdomar och deras föräldrar. Wright, Watson och Bell (2002) förklarar 

föreställningar som grunden för hur människan uppfattar sig själv, världen och andra 

människor. Föreställningar lägger grunden till människors tankar, känslor och beteenden 

och styr hur människor lever och inte lever sina liv likväl som hur människor förhåller sig 

till varandra, sig själva och skeenden runt omkring dem. Genom att samspela och vara 

tillsammans med andra i omgivningen påverkas människors föreställningar av varandra. 

Människors föreställningar har effekter på deras egna och andras liv och identiteter 

utvecklas genom att människor förhåller sig till sina familjer, sina släkter och sina 

samhällen. Föreställningar kan således både förena och dra isär människor. En familj 

består av människor som befinner sig i en långvarig relation med ett djupt och äkta 

engagemang i varandras liv. Varje tillfrisknandeprocess inkluderar därför minst tre 

uppsättningar av föreställningar: patientens, de övriga familjemedlemmarnas och 

sjuksköterskans. Föreställningar kan vara underlättande eller hindrande när det gäller att 

hantera ohälsa/sjukdom. Wright et al., (2002) beskriver att en familjs sätt att anpassa sig 

till och hantera ohälsa/sjukdom uppstår ur familjens föreställningar om specifika 

sjukdomar och andra ohälsotillstånd. Det främsta målet med familjefokuserad omvårdnad 

är att familjen skall få en förändrad syn på sina resurser och ökade möjligheter att 

identifiera lösningar (Wright et al., 2002). 
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Egenvård 

 

Egenvård är ett ord som avser de medicinska åtgärder en person själv kan utföra vid 

lindrigare kroppskada eller sjukdom (Egenvård, 2009) och definieras i 1§, kap. 2, i SOSFS 

2009:6 som en ”hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal 

bedömt att en patient själv kan utföra”. Egenvård bygger på att individer själva lär sig att 

känna igen tidiga sjukdomsbesvär likväl som att själva, eller med någon annans hjälp, vidta 

åtgärder för att behandla sjukdomsbesvären (Anhörigas riksförbund, u.å.) och bidrar till att 

individer får större möjligheter att leva sina liv som vanligt utan täta kontakter med hälso- 

och sjukvården (Socialstyrelsen, 2017). Personer med DM kan själva påverka sin hälsa 

genom självtestning av blodsocker, insulininjektioner eller insulinmedicinering och genom 

att välja goda levnadsvanor (Diabetesförbundet, 2016c). För att uppnå behandlingsmål vid 

DM krävs att resultatet vid självtestningen analyseras och att adekvata åtgärder som står i 

proportion till resultatet av självtestningen vidtas (Diabetesförbundet, 2016c).  

 

Kost vid DM 

Kost vid DM är en hörnsten i egenvården. För personer med DM är det viktigt att ha goda 

kunskaper om hur kolhydrater i maten påverkar blodsockret för att kunna balansera intaget 

av kolhydrater med hjälp av insulin. Det är nämligen bara kolhydraterna i maten som 

behöver komma i jämvikt med tillförseln av insulin till kroppen. För att underlätta 

uppskattningen av kolhydratinnehållet i maten kan maten vägas på en hushållsvåg (Hanås, 

2008).  

 

Förr delades kolhydrater in i snabbverkande och långsamverkande kolhydrater beroende på 

molekylstorlek. Idag talas det istället om snabbverkande och långverkande livsmedel 

eftersom det har visat sig att sammansättning, fiberinnehåll och tillagning avgör 

livsmedlens blodsockerpåverkan mer än sockerkedjornas längd. Enligt nyare 

undersökningar kostfiberinnehåll och partikelstorlek större betydelse än vad som tidigare 

varit känt. Nyare undersökningar har också visat att magsäckens tömningshastighet 

påverkar hur mycket blodsockret stiger. Det är av vikt hur mycket man tuggar maten och 

hur stora matbitar man sväljer likväl som måltidssammansättningen. Fett och fibrer ger en 

långsammare tömningshastighet av magsäcken medan dryck till maten ger en snabbare 

tömningshastighet av magsäcken. Personer med DM bör dock vara försiktiga med intaget 

av fetter på grund av den ökade risken för åderförkalkning och hjärtsjukdom. 

Tömningshastigheten av magsäcken påverkas också av blodsockret. Magsäcken töms 

snabbare om blodsockret är lågt och långsammare om blodsockret är högt (Hanås, 2008).  

 

Det är också bra för en person med DM att känna till att små mängder socker i samband 

med en måltid inte ger någon ökad blodsockerstegring men att blodsockret påverkas i 

högre grad av sockerintag mellan måltiderna. För en person med DM är det därför 

fördelaktigt att inta sötsaker i samband med en måltid (Hanås, 2008). 

 

Glykemiskt index (GI) är ett försök att skapa en enhet i mått som anger hur snabbt 

blodsockret påverkas av olika livsmedel. GI kan vara missvisande eftersom ett livsmedel 

med lågt men lättillgängligt sockerinnehåll får ett högt GI-värde trots att det krävs ganska 

stora mängder av livsmedlet för att blodsockret skall stiga trots det kan GI-tabeller vara 

användbara för att jämföra livsmedel inom samma livsmedelsgrupp (Hanås, 2008). 
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Motion 

Motion är nyttig för alla människor. Det gäller naturligtvis även för människor med DM. 

Regelbunden fysisk aktivitet minskar riskerna för att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar, 

en sjukdomskategori som personer med DM befinner sig i riskzonen för att drabbas av. Det 

är viktigt för personer med DM att känna till att det råder ett starkt samband mellan uttalad 

brist på motion och muskelaktivitet och minskad insulinkänslighet, tendens till övervikt 

och försämrad blodsockerkontroll. Motion däremot verkar på blodsockret genom att öka 

upptaget av glukos i muskelcellerna utan att öka den mängd insulin som förbrukas på detta. 

Musklerna blir därför extra känsliga för insulin under ett till två dygn. Eftersom detta också 

ger en ökad risk för lågt blodsocker vid framför allt aerobisk aktivitet rekommenderas ett 

blodsocker på minst sju mmol/l vid ett motionspass början (Hanås, 2008).  

 

Tobak, alkohol och narkotika 

Som tidigare nämnt löper personer med DM ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar såsom 

åderförkalkning, hjärtinfarkt och slaganfall. Personer med DM och som dessutom röker 

lägger ihop de risker som förknippas med sjukdomen med de risker som hör samman med 

rökning, det vill säga lungcancer, kronisk luftrörskatarr och hjärt- kärlsjukdomar inklusive 

åderförkalkning (Hanås, 2008; Reynolds et al., 2011). Forskning har visat att dödligheten 

hos en person med DM som röker nästan är dubbelt så hög som hos en person med DM 

som inte röker (Hanås, 2008;Chaturvedi, Stevens & Fuller, 1997). Nikotinanvändning 

påverkar även blodsockret genom att dra ihop blodkärlen vilket ger ett långsammare 

upptag av insulin från injektionsstället och försämrar kroppens insulinkänslighet (Hanås, 

2008). 

 

Det är viktigt att veta kännedom om att alkohol hämmar leverns förmåga att bilda nytt 

socker eftersom levern vid alkoholanvändning blir upptagen med att bryta ner sprit. Socker 

från leverns glykogenförråd kan fortfarande frisättas men blodsockret kommer att falla 

efter att det har tagit slut. Vid intag av alkohol minskar även frisättningen av kortisol och 

tillväxthormon som har en blodsockerhöjande effekt. Risken blir således att blodsockret 

sjunker farligt lågt (Hanås, 2008). Risken för blodsockerkänningar är dock inte det enda 

skälet till att det kan vara farligt för en person som har DM att inta alkohol. En person som 

har DM måste kunna tänka klart för att inta insulin i rätt tid och rätt mängd likväl som att 

vara uppmärksam på tecken på högt eller lågt blodsocker (Hanås, 2008). Vetenskapliga 

undersökningar har visat att alkoholintag ökar antalet känningar framför allt handlar om 

den minskade förmågan att upptäcka låga blodsocker (Kerr, Macdonald, Heller & 

Tattersall, 1990).  

 

Många ungdomar kommer att komma i kontakt med, eller erbjudas att prova, narkotika. 

Det gäller naturligtvis även för ungdomar med DM. Bruk av narkotika kan skapa problem 

för vilken ungdom som helst men ungdomar med DM riskerar i högre grad att råka illa ut 

eftersom hjärnan och nervsystemet påverkas utav narkotikan vilket försvårar för personer 

med DM att ta hand om sin sjukdom på ett korrekt sätt. Eftersom narkotika gör det svårare 

att tänka klart löper en person med DM hög risk att drabbas av att blodsockret sjunker 

farligt lågt (Hanås, 2008). 

 

Diabeteshjälpmedel 

För att underlätta för personer med DM att stabilisera sina blodsockernivåer erbjuds en 

mängd olika hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel för personer med DM innefattar bland annat 

pennor för injektion, kanyler, blodprovstagare, teststickor, pumpar och pumputrustning 

samt utrustning för kontinuerlig blodsockermätning (CGM) (Diabeteshandboken, 2015b). 
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Sjuksköterskans främjande av självbestämmande och egenvård hos ungdomar med 

diabetes mellitus 

 

Omvårdnad utgör grunden för sjuksköterskans yrkesutövning och inkluderar 

förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom det kliniska arbetet 

likväl som inom forskning (Finnström, 2014). I enlighet med svensk 

sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska (2017) 

förutsätter all omvårdnad “respekt för mänskliga rättigheter, hänsyn till människors 

värderingar, vanor, tro, respekt för självbestämmande, integritet och värdighet.” (s. 4). Det 

ingår alltså i den legitimerade sjuksköterskans yrkeskompetens att värna om patienters rätt 

till självbestämmande. Även ICN:s (International Council of Nurses) etiska kod lyfter fram 

sjuksköterskans moraliska ansvar för att respektera mänskliga rättigheter särskilt med 

avseende på olikheter, autonomi och rättvisa (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Det är 

en förutsättning för god omvårdnad att sjuksköterskan etablerar en förtroendefull relation 

med patienten och med dennes närstående och det skall ingå i den legitimerade 

sjuksköterskans kompetens utifrån patientberättelsen kunna identifiera vad hälsa betyder 

för den enskilda patienten likväl som att i partnerskap med patienten och närstående 

bedöma, planera, genomföra och utvärdera omvårdnad (Svensk sjuksköterskeförening, 

2017). Enligt svensk sjuksköterskeförenings värdegrund för omvårdnad (2016) skall den 

legitimerade sjuksköterskan, utöver att bidra till att stärka patientens och närståendes 

inflytande i vården även arbeta för att främja patienters och närståendes egenvård. 

 

Problemformulering  

Ungdomar har ett behov av att frigöra sig från föräldrarna (BRIS, u.å.) men för ungdomar 

med DM kan övergången mellan ungdom och vuxen upplevas som problematisk (Hanås, 

2008). Tidigare forskning har beskrivit att familjer med ungdomar med DM upplever 

svårigheter att finna jämvikt mellan den unga människans behov av frigörelse och 

föräldrarnas möjlighet att främja den unga människans övertagande av hanteringen av sin 

sjukdom (Chen et al., 2017; Hanna et al., 2013). Mot denna bakgrund är det intressant att 

belysa på vilka sätt sjuksköterskan kan främja egenvård och självbestämmande hos 

ungdomar med DM i övergången mellan ungdom och vuxen 

 

SYFTE   

Syftet är att beskriva ungdomars upplevelser av hur sjuksköterskan kan främja egenvård 

och självbestämmande hos ungdomar med diabetes mellitus i stadiet mellan ungdom och 

vuxen. 

 

Frågeställningar 

Vad upplevs påverka egenvård och självbestämmande hos ungdomar med DM? 

 

METOD   

Val av Metod 

Metoden är en litteraturöversikt. I en litteraturöversikt sammanställs redan befintlig 

forskning till en beskrivande bakgrund för att underbygga beslut om framtida empiriska 

studier (Forsberg & Wengström, 2015) eller för att ge en översikt över det aktuella 

kunskapsläget inom ett valt ämnesområde (Forsberg & Wengström, 2015; Friberg, 2017). 
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Genomförandet av en litteraturöversikt görs genom att data söks fram, sorteras och 

analyseras innan ett resultat sammanställs och diskuteras (Rosén, 2012).  

 

Enligt Forsberg och Wengström (2015) kan en evidensbaserad studie inom 

forskningsområdet omvårdnad innehålla både kvalitativ och kvantitativ data varför både 

kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades.  

 

Urval  

Enligt Rosén (2012) ska de framtagna artiklarna bedömas i fulltext enligt inklusions- och 

exklusionskriterier. Inklusionskriterier bestämmer vilka kriterier en artikel ska möta för att 

bli inkluderad i resultatet. De artiklar som inte möter dem i förväg bestämda kriterierna 

exkluderas från resultatet (Rosén, 2012). Artiklarna som inkluderades i arbetet hade 

ungdomar med diabetes mellitus som huvudämne. För att motsvara definitionen av 

begreppet ungdom valdes artiklar som handlade om ungdomar mellan 10 till 30 år. 

Artiklarna var skrivna på engelska eller svenska. Vidare inkluderades endast artiklar som 

publicerats inom de senaste 10 åren för att litteraturöversikten i enlighet med Forsberg och 

Wengström (2015) skulle vara baserad på aktuell forskning. Artiklarna var peer-reviewed 

vilket innebär att artikeln kritiskt har granskats av andra forskare inom samma 

forskningsgren innan den blivit publicerad i en tidskrift (Helgesson, 2015).  

 

Datainsamling  

Första steget i datainsamlingsprocessen är informationssökning (Karlsson, 2012). För att 

finna relevanta artiklar genomfördes databas- och manuella sökningar under perioden 

augusti till september 2017. Databassökningen genomfördes i databaserna Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) och Public Medline (PubMed) 

vilka av Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011) omnämns som världens två största hälso- 

och vårdvetenskapliga referensdatabaser. CINAHL är en databas som inkluderar områdena 

arbetsterapi, omvårdnad och sjukgymnastik och som består av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar, monografier, doktorsavhandlingar och konferensabstrakt (Forsberg & 

Wengström, 2015) och PubMed är en bred databas som inkluderar ämnesområdena 

medicin, odontologi och omvårdnad och som huvudsakligen består av vetenskapliga 

tidskriftsartiklar (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Databassökning 

Med utgångspunkt i syftet valdes relevanta sökord för databassökningen. I enlighet med 

Forsberg och Wengström (2015) kombinerades olika sökord med hjälp av de booleska 

sökoperatorerna AND och OR för att erhålla ett smalare resultat. Sökningarna finns 

redovisade nedan i tabell 1.  

 

För att ytterligare smalna av resultatet användes följande filter: Child 6-12 år, Adolescent 

13-19 år samt Adult 19-44 år. 
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Tabell 1. Presentation av databassökning i databaserna CINAHL och PubMed. 

 

Databas 

Datum 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstrakt 

Antal lästa 

artiklar 

Antal 

inkluderade 

artiklar 

PubMed 

170825 

“Diabetes Mellitus” [Mesh] AND 

”Adolescent” [Mesh] AND “Self Care” [Mesh] 

889 26 27 13 

PubMed 

170906 

”Self care” [Mesh] OR “Self-Management” 

[Mesh]  AND ”Diabetes Mellitus” [Mesh] 

AND ”Motivation” [Mesh] 

148 14 6 2 (2) 

PubMed 

110906 

”Adaptation, Psychological Personal Autonomy” 

[Mesh] OR “Decision Making” [Mesh] AND 
“Diabetes Mellitus” [Mesh] 

206 16 6 1 

PubMed 

110906 

”Life Change Events” [Mesh] OR “Transition to 

Adult Care” [Mesh] AND “Diabetes Mellitus” 
[Mesh] 

116 7 4 2 (1) 

PubMed 

170907 

”Parent-Child Relations” [Mesh] or ”Decision 

Making” [Mesh] AND ”Adaptation, 

Psychological” [Mesh] or ”Attitude to health” 

[Mesh] AND ”Diabetes Mellitus” [Mesh]  

211 6 4 5 (4) 

CINAHL 

170907 

 (MM "Diabetes Mellitus") or (MM "Diabetic 

Patients") AND (MH "Patient Autonomy")  or 
(MH "Self Care") AND (MH "Coping") 

 22  6 3  1  

CINAHL 

170907 

(MM ”Diabetes Mellitus”) or (MM ”Diabetic 

Patients”) AND (MH ”Support, psychosocial”) 
or (MH ”Patient-centered Care”) AND (MH 

”Self Concept+”) 

19 6 2 0 

CINAHL 

170907 

 (MM ”Diabetes Mellitus”) or (MM ”Diabetic 

Patients”) AND (MH ”Adolescent 

Development”) AND  (MH ”Adaptation, 
psychological”) 

 1 1 1  0  

TOTALT    1806  82 52  17 

 

Manuell sökning 

För att komplettera databassökningen och skapa en bättre överblick över ämnesområdet 

genomfördes manuella sökningar i granskade och utvalda artiklars referenslistor samt via 

funktionen ”Similar articles” i PubMed (Forsberg & Wengström, 2015; Karlsson, 2012). 

Via manuella sökningar identifierades och inkluderades tre artiklar: Burke och Dowling 

(2007), Scholes et al., (2013) och Wilson (2010). 

 

Databearbetning 

Databearbetning innebär att en individuell granskning gjordes av artiklar som framkommit 

i sökprocessen för att bedöma dels artiklarnas relevans utifrån litteraturöversiktens syfte 
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och dels trovärdigheten i artiklarnas resultat (Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], 2014). De artiklar som framkom i sökprocessen bedömdes fortlöpande utifrån titlar 

och syften. De artiklar vars titlar och syften ansågs vara intressanta för litteraturöversikten 

valdes ut för att granskas mer ingående. Därefter lästes de utvalda artiklarnas abstract för 

att se hur dessa överensstämde med litteraturöversiktens syfte. De artiklar vars abstract 

ansågs stämma väl överens med litteraturöversiktens syfte valdes ut för vidare granskning. 

De artiklar vars abstract inte ansågs vara relevanta för litteraturöversiktens syfte sållades 

bort. Därefter läste författarna de kvarvarande artiklarna i fulltext en och en för att försäkra 

sig om att artiklarna uppfyllde litteraturöversiktens inklusions- och exklusionskriterier 

innan författarna gemensamt fattade beslut om huruvida artiklarna skulle inkluderas eller 

ej. Slutligen klassificerades och kvalitetsgranskades samtliga artiklar enligt Sophiahemmet 

Högskolas bedömningsunderlag som modifierats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter 

(1999) och William, Stolz och Bahtsevani (2011) (bilaga A). Enbart artiklar av hög eller 

medelhög kvalitet inkluderades i resultatet. Kvantitativa respektive kvalitativa artiklar 

bedömdes utifrån SBU (2014) kriterier för kvantitativ respektive kvalitativ metod. I de sju 

funna artiklarna med kvantitativa resultat granskades validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. I de 13 funna artiklarna med kvalitativa resultat granskades istället 

giltighet, tillförlitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet. Sammanlagt valdes 20 

artiklar ut och syfte, metod, deltagare och resultat sammanställdes i en matris (bilaga B). 

 

Dataanalys  

I enlighet med första steget i Fribergs (2012) trestegsmodell lästes samtliga artiklar flertalet 

gånger för att ge författarna en övergripande uppfattning om materialet och för att 

säkerställa artiklarnas relevans för litteraturöversiktens syfte. För att garantera att 

innehållet tolkades ekvivalent granskades artiklarna grundligt individuellt av båda 

författarna. I nästföljande steg i Fribergs (2012) trestegsmodell jämfördes likheter och 

skillnader i artiklarnas resultat. De meningsenheter som bedömdes vara relevanta av båda 

författarna sammanställdes sedan enligt det tredje steget i Fribergs (2012) trestegsmodell i 

ett separat dokument för att erhålla en bättre översikt. Samtliga resultat analyserades med 

hänsyn till aktuell metod för den beträffande studien. Kvantitativ data analyserades utifrån 

både text och siffror, kvalitativ data analyserades utifrån text och mixad data med en 

kombination av både text och siffror. Ord, siffror och relevanta meningar som besvarade 

syftet markerades i texten i enlighet med vad SBU (2014) förordar med färgpennor. Detta 

gjordes enskilt av författarna följt av jämförelse och diskussion. Med hjälp av den 

färgkodade sammanställningen kunde därpå likheter och skillnader i texterna grupperas 

ihop och bilda underlag för teman. Totalt identifierades ett huvudtema och sex underteman.  

 

Forskningsetiska överväganden  

De etiska överväganden som görs innan och under genomförandet av ett vetenskapligt 

arbete kallas för forskningsetik och förutsätter dels förmågan att reflektera över egna 

värden och värderingar och dels förmågan att tillämpa etiska principer även i situationer 

som kan vara svåra att förutse (Kjellström, 2012). Denna litteraturöversikt behandlade 

ungdomar vilket räknas som utsatt grupp människor. Enligt Kjellström (2012) skall utsatta 

grupper endast väljas om en studie avser att belysa den specifika gruppens särskilda villkor 

och förutsättningar vilket var fallet för denna litteraturöversikt. För att öka sannolikheten 

att säkerhet, välbefinnande och rättigheter hos deltagarna kunnat garanteras i de 

inkluderade studierna har hjälp tagits av etiska principer enligt vad som förespråkas av 

Kjellström (2012). Därför har det eftersträvats att samtliga inkluderade studier skall ha fått 
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tillstånd av en etisk kommitté och att artiklar som inte följer de etiska koderna har 

exkluderats. Författarna hade inför påbörjandet av denna litteraturöversikt viss 

förförståelse för sjukdomen diabetes mellitus men inte för det fenomen som 

litteraturöversikten ämnade beskriva: ungdomars upplevelser av hur sjuksköterskan kan 

främja egenvård och självbestämmande hos ungdomar med diabetes mellitus i stadiet 

mellan ungdom och vuxen.  För att det resultat som presenteras i litteraturöversikten skulle 

kunna betraktas som tillförlitligt granskades samtliga av de artiklar som inkluderades i 

litteraturöversikten ur en objektiv synvinkel och utan förutfattade meningar enlighet med 

Kjellström (2012) samt Helgesson (2015). Vetenskapsrådets riktlinjer (Helgesson, 2015) 

om redovisning av resultat har även implementerats och samtliga resultat som 

identifierades har presenterats. Eftersom författarna inte har engelska som modersmål har 

särskilt aktning visats vid översättningar till och från svenska.  

 

RESULTAT  

Resultatet består av 20 vetenskapliga artiklar och presenteras i en huvudrubrik. Under 

huvudrubriken framkommer underteman som uppkommit under analysen och dessa är: 

kunskap, hantering av DM, integration av sjukdomshantering i det vardagliga livet, sociala 

relationer, främja för en god relation mellan ungdomar med DM och sjuksköterska och 

främja ungdomars delaktighet och självständighet. 

 

Främjande av egenvård och självbestämmande hos ungdomar med diabetes mellitus  

 

Kunskap 

Majoriteten av ungdomarna i Babler och Strickland (2015), Kime, McKenna och Webster 

(2013), Markowitz och Laffel (2012), Rostami et al., (2014), Scholes et al., (2013) och 

Viklund och Wikblad (2009) studier kände till att deras framtid kunde påverkas negativt av 

dåligt reglerad DM (Babler & Strickland, 2015; Kime et al., 2013; Markowitz & Laffel, 

2012; Rostami et al., 2014; Scholes et al., 2013; Viklund & Wikblad, 2009). Bristfällig 

information om sjukdomens verkan på kroppen tillsammans med det faktum att delar av 

hjärnan som hör samman med den psykosociala mognaden inte var färdigutvecklade 

gjorde det dock svårt för ungdomar att till fullo förstå följderna av att drabbas utav DM 

(Lemes Cavini, 2016). När ungdomarna erhöll förståelse för tillståndets innebörd ledde det 

till en större känslomässig påverkan (Lemes Cavini, 2016). Många ungdomar med DM 

uppgav att de sökte efter kunskap om hur de skulle hantera sin DM (Babler & Strickland, 

2015; Karlsson, Arman & Wikblad, 2008; Kime et al., 2013; Markowitz & Laffel, 2012; 

Rostami et al., 2014). Det framkom att ungdomarna önskade få samtala om vanligt 

förekommande emotionella besvär, t.ex. stress förorsakad av frekventa diabetesrelaterade 

uppgifter och rädslan för komplikationer (Markowitz & Laffel, 2012). Några ungdomar 

önskade lära sig att kommunicera bättre med sjuksköterskor (Kime et al., 2013; Markowitz 

& Laffel, 2012) medan ett fåtal ungdomar uppgav att ”de var trötta på att lyssna” och 

framställde önskemål om att inhämta kunskaper på egen hand med stöd utav 

informationsmaterial (Price et al., 2011). Några ungdomar rapporterade även att de i mötet 

med andra ungdomar i liknande situation som deras egen upptäckte nya sätt att hantera sin 

sjukdom (Kime et al., 2014; Viklund, Rudberg & Wikblad 2007). I Balfe och Jackson 

(2007) studie sågs att användande av tekniska hjälpmedel ökade ungdomars kunskap om 

sjukdomens verkan på kroppen. 

 

I Kime et al., (2013) studie prövades en prototyp av en egenvårdsintervention för 

ungdomar med T1DM eller Astma ombads ungdomarna att i samtalsgrupper föreslå några 
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teman att eventuellt jobba vidare med i ett kommande hälsoprogram. Resultatet visade att 

ungdomarna önskade förbättra sina kunskaper om sjukdomshantering för att bli mer 

självständiga i sin egenvård. De önskade även diskutera hur deras sjukdom kunde påverka 

viktiga händelser och milstolpar i deras liv och efterfrågade kunskap om vad sjukdomen 

kunde innebära för dem på kort och på lång sikt. Kroppsuppfattning och självkänsla 

framkom som viktiga frågor för ungdomarna. Dessutom önskade ungdomarna lära sig hur 

de kunde berätta för andra om sjukdomen. Det fanns ett intresse för att få träffa andra 

ungdomar i liknande situation som deras egen och det var mycket viktigt för ungdomarna 

att hälsoprogrammet skulle vara roligt att genomföra och önskemål framfördes om att ett 

brett urval av aktiviteter skulle erbjudas deltagarna (Kime et al., 2013). 

 

I Markowitz och Laffel (2012) studie där en professionellt ledd stödgrupp för ungdomar 

med T1DM upprättades och också följdes upp framkom att de deltagande ungdomarna 

ökade sina egenvårdsbeteende och upplevde mindre svårigheter i sin sjukdom efter 

avslutad behandling. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i de deltagande 

ungdomarnas HbA1c-värden efter avslutad behandling (Markowitz & Laffel, 2012). 

 

I Viklund et al., (2007) studie fanns en önskan om att undersöka om ungdomar som deltog 

i ett grupputbildningsprogram bestående av dels organiserade sociala aktiviteter och dels 

gruppdiskussioner där ungdomarna fritt fick föreslå ämnen hade mer positiva attityder till 

sin sjukdom och sin egenvård, självtestade sitt blodsocker mer frekvent och upplevde 

mindre besvär relaterade till sjukdomen än icke-deltagande ungdomar. Resultatet visade att 

de deltagande ungdomarna hade mer positiva attityder till sin sjukdom och sin egenvård, 

att de självtestade sitt blodsocker mer frekvent än de icke-deltagande ungdomarna och att 

de upplevde mindre besvär relaterade till sjukdomen än de icke-deltagande ungdomarna. 

Dessutom hade de deltagande ungdomarna i utbildningsprogrammet mer kontakt med 

ungdomar som befann sig i en liknande situation som deras egen. Ett år efter att 

utbildningsprogrammet hade avslutats sågs en skillnad i att fler av de deltagande än de 

icke-deltagande ungdomarna behandlades med insulinpump. När de ungdomarnas attityder 

till sin sjukdom och sin egenvård innan och efter deltagandet i utbildningsprogrammet fann 

man att ungdomarna hade mer positiva attityder till sin sjukdom efter deltagandet än innan. 

Det fanns dock ingen signifikant skillnad i ungdomarnas attityder till egenvård efter 

deltagandet. Inga stora skillnader i HbA1c sågs mellan de deltagande och de icke-

deltagande ungdomarna. Utvärderingen av grupputbildningsprogrammet belyste att 

majoriteten av de deltagande ungdomarna funnit programmet användbart och att de 

viktigaste faktorerna var att träffa andra ungdomar i liknande situation som deras egen och 

förvärvandet av kunskaper, färdigheter och erfarenheter (Viklund et al., 2007).  

 

Hantering av DM 

Ungdomar upplevde såväl stora som små svårigheter med att hantera de praktiska moment 

som tillhörde deras DM. Många ungdomar upplevde svårigheter som relaterade till insulin, 

insulinhantering och injektionsteknik (Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; 

Di Battista, Hart, Greco & Gloizer, 2009; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Lemes 

Cavini, 2016). I vissa fall var det enklare för ungdomar att självständigt hantera sjukdomen 

och reglera sitt blodsocker vid insulinpumpsbehandling (Balfe & Jackson, 2007; Kime et 

al., 2013). En vanligt förekommande rädsla var rädslan för att drabbas utav hypoglykemi 

(Burke & Dowling, 2007; Di Battista et al., 2009; Wilson, 2010). Det upplevdes även som 

svårt att hitta avskilda platser för att mäta blodsockernivån och självadministrera 

insulininjektioner säkert och ostört (Balfe & Jackson, 2007; Burke & Dowling, 2007; Kime 

et al., 2013; Lemes Cavini, 2016; Viklund & Wikblad, 2009). Ett fåtal ungdomar uttryckte 
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att de upplevde det som jobbigt att behöva bära med sig medicinsk utrustning (Balfe & 

Jackson, 2007; Kime et al., 2013). Flera ungdomar beskrev även att de ibland hade svårt att 

följa näringsrekommendationer och kostråd och uppgav att de åt mycket av sötsaker och 

snacks (Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; Lemes Cavini, 2016; Scholes 

et al., 2013). En del utav ungdomarna räknade kolhydrater (Babler & Strickland, 2015; 

Lemes Cavini, 2016; Scholes et al., 2013) vilket i Scholes et al., (2013) studie var 

förknippat med lägre HbA1c hos ungdomar med DM. Några ungdomar valde att dricka 

alkohol trots att de var medvetna om att alkohol hade negativa effekter på deras blodsocker 

(Balfe & Jackson, 2007) och några ungdomar uppgav att de kände sig pressade att dricka i 

festliga sammanhang (Wilson, 2010). En del av ungdomarna gav uttryck för en önskan om 

att få mer information om alkohol och andra droger (Kime et al., 2013; Price et al., 2011). 

Otillräckliga egenvårdsaktiviteter hörde samman med högre HbA1c-värde i Scholes et al., 

(2013) studie och Di Battista et al., (2009) visar i deras studie att dålig följsamhet till 

diabetesbehandling hör samman med social ångest hos pojkar medan Karlsson et al., 

(2008) visar i deras studie att ett stabilt och normalt blodsockervärde bidrar till känslan av 

att vara säker och hälsosam vilket ledde till att ungdomarna blev mer motiverade att 

hantera sin egenvård. 

 

I Markowitz & Laffel (2012) studie upprättades en professionellt ledd stödgrupp för 

ungdomar med T1DM (Markowitz & Laffel, 2012). Resultatet visade att de deltagande 

ungdomarna ökade sitt egenvårdsbeteende och upplevde mindre svårigheter i sin sjukdom 

efter avslutad behandling. Det fanns dock ingen signifikant skillnad i de deltagande 

ungdomarnas HbA1c-värden efter avslutad behandling (Markowitz & Laffel, 2012). I 

Viklund et al., (2007) studie där skillnader i attityder till sjukdom och egenvård, 

självtestningsfrekvensen av blodsocker och upplevda besvär relaterade till sjukdomen 

jämfördes mellan ungdomar som deltagit i ett grupputbildningsprogram bestående av dels 

organiserade sociala aktiviteter och dels gruppdiskussioner där ungdomarna fritt fick 

föreslå ämnen och icke-deltagande ungdomar fanns däremot inga signifikanta skillnader i 

ungdomarnas attityder till egenvård mellan de deltagande och de icke-deltagande 

ungdomarna (Viklund et al., 2007).  

 

Integration av sjukdomshantering i det vardagliga livet 

För att säkerställa bästa möjliga diabeteshantering är det viktigt att ungdomar accepterar 

sin DM som en del av livet (Rostami et al., 2014; Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 

2009). Det var vanligt förekommande att ungdomar med DM kände sig exkluderade, 

annorlunda och utpekade (Babler & Strickland, 2015; Balfe & Jackson, 2007; Kime et al., 

2013; Sparud-Lundin et al., 2009). Några ungdomar uppgav att de någon gång utsatts för 

mobbning eller kränkande särbehandling på grund av sin DM (Kime et al., 2013) medan 

andra ungdomar förnekade mobbning och kränkning (Scholes et al., 2013). Några av 

ungdomarna uppgav även att de upplevde sig stigmatiserade på grund av deras DM och det 

förekom att ungdomar ville hålla sin sjukdom hemlig, även om den blev mindre vanlig 

med stigande ålder (Sparud-Lundin et al., 2009). Många ungdomar uppgav även att de 

upplevde att det var svårt att hinna med sin sjukdom och andra vardagliga åtaganden som 

utbildning och jobb (Babler & Strickland, 2015; Balfe & Jackson, 2007; Burke & Dowling, 

2007; Markowitz & Laffel, 2012; Wilson, 2010) och att de upplevde det som problematiskt 

att diabeteshantering krävde fasta rutiner vilka inte alltid var förenligt med de regler och 

rutiner som gällde på deras arbetsplats eller skola (Balfe & Jackson, 2007; Markowitz & 

Laffel, 2012; Wilson, 2010) samt att det inte fanns avskilda utrymmen för att mäta 

blodsockernivån och självadministrera insulininjektioner säkert och ostört (Balfe & 

Jackson, 2007; Burke & Dowling, 2007; Kime et al., 2013). Ett annat vanligt 
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förekommande problem var att ungdomar upplevde att de tvingades avstå från sociala 

aktiviteter så som sportaktiviteter eller fester på grund utav att de hade DM och att de 

därför upplevde att deras vardagliga liv begränsades av deras sjukdom (Balfe & Jackson, 

2007; Burke & Dowling, 2007; Kime et al., 2013; Wilson, 2010). Ett fåtal av ungdomarna 

uppgav att de hanterade sitt missnöje över att inte kunna delta genom att välja att medvetet 

missköta sin sjukdom (Kime et al., 2013). Dessutom uppgav några av ungdomarna i 

Scholes et al., (2013) studie att de var besvikna över att inte kunna välja vilket yrke de ville 

på grund utav att de hade DM. 

 

När ungdomarna upplevde att sjukdomen blev en börda att ta hand om förekom det att de 

inte mätte blodsocker, att de ljög om sina blodsockervärden, att de vid 

insulinpumpsbehandling struntade i att fylla på med nytt insulin när insulinet tog slut i 

reservoaren eller att de valde att ta en paus från sina egenvårdsaktiviteter med resultatet att 

de förlorade kontrollen över blodsockret som följd (Babler & Strickland, 2015) medan de 

ungdomar som accepterade sin sjukdom och tog sig an ansvaret för diabetshanteringen 

hade lägre HbA1c-värde (Scholes et al., 2013) och rapporterade att de kände sig mer 

välmående (Babler & Strickland, 2015). En del av ungdomarna hade valt att acceptera sin 

sjukdom och som integrerat sin DM i sin identitetskänsla (Balfe & Jackson, 2007; Sparud-

Lundin et al., 2009) medan andra individer avskydde sin sjukdom och vägrade att 

acceptera den som en del av livet (Sparud-Lundin et al., 2009). Förmågan att anpassa sig 

till sjukdomen hörde hos flera ungdomar samman med hur pass lång tid som hade passerat 

sedan deras insjuknande (Burke & Dowling, 2007; Scholes et al., 2013; Sparud-Lundin et 

al., 2009). I Chao, Whittemore, Minges, Murphy och Grey (2014) studie rapporterade dock 

yngre individer med kortare sjukdomsduration lägst HbA1c. 

 

Några ungdomar rapporterade att de trodde det skulle vara möjligt för dem att leva ett mer 

fritt och flexibelt liv om de ökade sin kunskap om egenvårdshantering i olika situationer 

(Karlsson et al., 2008).  Några av ungdomarna uppgav även att tekniska hjälpmedel 

möjliggjorde för dem att på ett effektivare sätt hantera och kontrollera sin DM vilket gjorde 

det enklare för dem att anpassa sjukdomen efter sina liv istället för att tvärtom anpassa sina 

liv efter sjukdomen. De rapporterade att de tekniska hjälpmedlen tillät dem att engagera sig 

i sociala aktiviteter utan att behöva ta särskild hänsyn till sin DM (Balfe & Jackson, 2007). 

Nackdelar som rapporterades med insulinpumpsanvändandet inkluderade att användning 

av insulinpump fungerade som en konstant påminnelse om deras sjukdom, att 

användningen synliggjorde deras sjukdom och fick dem att känna sig socialt avvikande och 

att användningen av insulinpump negativt påverkade deras utseende (Balfe & Jackson, 

2007).  

 

Sociala relationer 

Majoriteten av ungdomarna i Babler och Strickland (2015), Burke och Dowling (2007), 

Chao et al., (2014), Karlsson et al., (2008), Kime et al., (2013), Rostami et al., (2014), 

Scholes et al., (2013), Sparud- Lundin et al., (2009), Vesco et al., (2010) och Viklund och 

Wikblad (2009) studier rapporterade att de ansåg sig vara i behov av stöd och hjälp av sina 

föräldrar (Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; 2015; Chao et al., 2014; 

Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Rostami et al., 2014; Scholes et al., 2013: Sparud-

Lundin et al., 2009; Vesco et al., 2010; Viklund & Wikblad, 2009). En del av ungdomarna 

upplevde enbart att deras föräldrar var till god hjälp i deras diabeteshantering och uppgav 

att de hade gott stöd från sina föräldrar utförandet av dagliga aktiviteter (Rostami et al., 

2014) och Vesco et al., (2010) studie visar att föräldrainvolvering i ungdomars 

sjukdomshantering och egenvård hör samman med en högre frekvens av självtestning av 
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blodsocker hos ungdomar med DM. En majoritet av ungdomarna uppgav dock att 

föräldrarnas involvering även på olika sätt kunde förstärka negativa beteenden i deras 

sjukdomshantering och egenvård (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime 

et al., 2013; Scholes et al., 2013: Sparud-Lundin et al., 2009; Viklund & Wikblad, 2009). 

Många av ungdomarna upplevde att deras föräldrar på något sätt sökte kontrollera deras 

diabeteshantering, till exempel genom att kontrollera att ungdomarna tog sitt insulin (Chao 

et al., 2014), genom att tjata eller genom att ställa överdrivna frågor (Babler & Strickland, 

2015; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Scholes et al., 2013: Sparud-Lundin et al., 

2009; Viklund & Wikblad, 2009). Det förekom även att föräldrarna önskade bli 

involverade i frågor även om ungdomarna inte ville att deras föräldrar skulle informeras. 

Många föräldrar rapporterade till exempel att de önskade att sjuksköterskan skulle 

informera dem i frågor som inkluderar deras ungdomars följsamhet till diabetesbehandling, 

eventuella psykiska problem, bruk av alkohol, narkotika eller tobak och/eller sexuell 

aktivitet. (Duncan, Jekel, O’Connell, Sanci & Sawyer, 2013).  

 

Att ungdomarna önskade mindre föräldrainvolvering i sin diabeteshantering utgjorde en 

svårighet i kommunikationen mellan ungdomarna och deras föräldrar (Babler & 

Strickland, 2015) och när föräldrar försökte styra ungdomarnas diabeteshantering eller 

tjatade på sina ungdomar uppstod konflikter mellan ungdomarna och deras föräldrar 

(Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Scholes et al., 2013: 

Sparud-Lundin et al., 2009; Viklund & Wikblad, 2009). Konflikterna hade ofta sitt 

ursprung i att ungdomarna upplevde att deras föräldrar misstrodde deras 

egenvårdsförmågor och att de därför kände sig ifrågasatta eller påhoppade av sina föräldrar 

(Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Sparud-Lundin et al., 

2009). Allvarliga konsekvenser som rapporterades av konflikterna var att ungdomarna 

kände sig mindre motiverade att utföra egenvård (Karlsson et al., 2008), i mindre 

utsträckning önskade föräldrarnas involvering i sin diabeteshantering (Babler & Strickland, 

2015) och att ungdomarna revolterade mot sina föräldrar genom att gå emot föräldrarnas 

önskemål gällande diabeteshanteringen (Sparud-Lundin et al., 2009). Ett fåtal av 

ungdomarna förnekade diabetesrelaterade konflikter med sina föräldrar (Rostami et al., 

2014).  

 

Syskons betydelse för ungdomars sjukdomshantering, egenvård och HbA1c är inte 

klarlagd. Några ungdomar uppgav att deras syskon var viktiga för deras diabeteshantering 

(Burke & Dowling, 2007) medan andra ungdomar förnekade att deras syskon var 

betydelsefulla för deras diabeteshantering (Scholes et al., 2013; Sparud-Lundin et al., 

2009).  

 

I takt med att ungdomarna blev äldre och föräldrarnas involvering i deras 

sjukdomshantering och egenvård avtog fick andra närstående en mer framträdande roll i 

deras diabeteshantering (Sparud-Lundin, Öhrn & Danielson, 2009). Många av ungdomarna 

uppgav att deras vänner var en viktig del av behandlingen (Burke & Dowling, 2007; Chao 

et al., 2014; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Rostami et al., 2014; Scholes et al., 

2013; Sparud-Lundin et al., 2009) och sade att de mottog förståelse, hjälp och stöd från 

sina vänner. Några av ungdomarna uppgav att de kände sig trygga i vetskapen om att deras 

vänner kunde ingripa om någonting som var relaterat till deras DM skulle inträffa, t.ex. 

hypoglykemi (Burke & Dowling, 2007; Karlsson et al., 2008; Rostami et al., 2014; Sparud-

Lundin et al., 2009). Några av ungdomarna rapporterade att de ibland kände sig 

missförstådda av sina vänner (Karlsson et al., 2008; Sparud-Lundin et al., 2009).  
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Några av ungdomarna rapporterade att de hämtade stöd från andra ungdomar i liknande 

situation som deras egen (Viklund et al., 2007; Scholes et al., 2013; Sparud-Lundin et al., 

2009) medan ett fåtal av ungdomarna uppgav att de inte tyckte om att sammanföras med 

andra ungdomar när den enda gemensamma nämnaren var deras DM (Sparud-Lundin et 

al., 2009). Några få av ungdomarna beskrev att de fick mycket bra stöd från sina lärare 

(Burke & Dowling, 2007) medan några andra av de deltagande ungdomarna uppgav att de 

fick bristfälligt stöd i skolan. Några av ungdomarna uppgav också att de hade stöd av en 

partner (Sparud-Lundin et al., 2009) I Rostami et al., (2014) studie rapporterade några av 

ungdomarna att skola och hälso- och sjukvård i nära samarbete gav dem stöd för att de 

skulle kunna leva så normalt som möjligt. Ett betydande steg på vägen mot att möjliggöra 

detta var att göra ungdomarna medvetna om tecken på diabetesrelaterade komplikationer 

såsom hypoglykemi likväl som hur de skulle hanteras (Rostami et al., 2014). 

 

Främja för en god relation mellan ungdomar med DM och sjuksköterskan 

I Babler och Strickland (2015), Balfe och Jackson (2007), Burke och Dowling (2007), Di 

Battista et al., (2009), Duncan et al., (2014), Vesco et al., (2010), Viklund et al., (2007), 

Viklund och Wikblad (2009) studier nämndes överhuvudtaget inte sjuksköterskan. 

 

I Kassai et al., (2015) studie fanns en önskan om att undersöka huruvida en 

sjuksköterskeledd insats där ungdomars självhantering av sin T1DM övervakades noggrant 

förbättrade ungdomarnas HbA1c. Resultatet visade dock inga stora skillnader i HbA1c hos 

de ungdomar som tagit del av den sjuksköterskeledda insatsen jämfört med de ungdomar 

som inte tagit del av insatsen. Dessutom ansåg de flesta utav ungdomarna att de hade större 

nytta utav dialogen med sina familjer och den terapeutiska delen av utbildningen (Kassai et 

al., 2015). Några av ungdomarna rapporterade att de mottog lite eller inget stöd alls från 

sjuksköterskan (Scholes et al., 2013; Wilson, 2010). 

 

Många av ungdomarna upplevde svårigheter att kommunicera med sjuksköterskan (Kime 

et al., 2013; Markowitz & Laffel, 2012) och rapporterade att de kände sig frustrerade över 

att sjuksköterskan talade över huvudet på dem och vände sig till deras föräldrar hellre än 

till dem själva (Kime et al., 2013) eller att de upplevde att sjuksköterskan tjatade (Price et 

al., 2011). Några av ungdomarna uppgav att de hellre ville kommunicera om sin DM med 

sina föräldrar och med sina vänner än med sjuksköterskan (Chao et al., 2014; Kassai et al., 

2015). Ett fåtal av ungdomarna rapporterade dock att de fick ett bra bemötande och att de 

uppskattade stödet de fick av sjuksköterskan (Rostami et al., 2014). 

 

Ungdomar efterfrågade sjuksköterskor som var kunniga, lyhörda och stödjande och som 

ingick i ett tvärprofessionellt team (Markowitz & Laffel, 2012). Några av ungdomarna 

efterfrågade även en mer personcentrerad omvårdnad och framförde vikten av att erkännas 

som individer inom hälso- och sjukvården likväl som vikten av att sjuksköterskan lär 

känna sina patienter för att skapa en god hälsovårdsupplevelse. Några av ungdomarna 

rapporterade även att de värdesatte samtalens innehåll, utformning och kvalitet framför 

rätten att till en fast vårdkontakt (Price et al., 2011). I Croom et al., (2011) studie 

rapporterade några av ungdomarna och deras föräldrar relativt hög grad av personcentrerad 

omvårdnad. Graden av personcentrerad omvårdnad var positivt förknippad med ungdomars 

och deras föräldrars egenvårdskompetens likväl som med högre följsamhet till behandling 

och bättre egenvårdsförmåga hos ungdomar. 

 

I Kime et al., (2013) studie rapporterade ungdomar att de kommit i kontakt med 

sjuksköterskor som hade otillräcklig kunskap gällande diabetesbehandling, 
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kolhydraträkning och insulindoser (Kime et al., 2013).  En del ungdomar upplevde att 

sjuksköterskan hade goda medicinska kunskaper men otillräckliga kunskaper om vad det 

innebar att leva med DM (Karlsson et al., 2008). Lemes Cavini (2016) studie visar att det 

hade stor betydelse för sjuksköterskans förmåga att främja patienters och närståendes 

egenvård att de hade goda kunskaper om hur ungdomar som har DM livsförutsättningar ser 

ut (Lemes Cavini, 2016).  

 

Främja delaktighet och självständighet 

I övergången mellan ungdom och vuxen pendlade ungdomar mellan en önskan om att 

distansera sig från sina föräldrar för att fatta självständiga beslut och en önskan om 

bibehållet föräldrastöd vilket kan resultera i en oklar ansvarsfördelning mellan ungdomar 

med DM och deras föräldrar (Karlsson et al., 2008). I Lemes Cavini (2016) studie 

framkommer att leva med DM innebär att dagligen ställas inför svåra utmaningar och att 

fatta beslut som kan påverka framtiden likväl som individens framtida möjligheter till 

livskvalitet (Lemes Cavini, 2016) varför det är viktigt att ungdomar med DM tillåts att 

successivt överta ansvaret för sin sjukdomshantering och egenvård (Babler & Strickland, 

2015). I Viklund och Wikblad (2009) studie rapporterade ungdomarna att de ansåg sig 

behöva kognitiv mognad och förmåga att tänka abstrakt för att förstå konsekvenserna av 

sina beslut och fatta kloka beslut. Några ungdomar uppgav även att det var viktigt att ha en 

viss självkännedom och att våga lita på sin egen kunskap och intuition (Viklund & 

Wikblad, 2009). Några av ungdomarna lyfte fram vikten av att få öva på att bli 

självbestämmande och att få samla erfarenheter att utgå ifrån i sjukdomshantering och 

egenvård (Karlsson et al., 2008; Viklund & Wikblad, 2009).  

 

Ungdomarna påbörjade processen att självständigt hantera sin DM när de upplevde att de 

ville vara mer oberoende i sin sjukdomshantering och ansåg själva att de hade övertagit 

fullt ansvar den dagen då de hade fullständig kontroll över sin DM, något några av 

ungdomarna uppgav att de inte trodde skulle inträffa förrän de flyttade hemifrån (Babler & 

Strickland, 2015). Under övergången till att självständigt hantera sin DM samarbetade 

ungdomarna med sina föräldrar om att hantera sin sjukdom och sköta sin egenvård 

(Karlsson et al, 2008; Viklund & Wikblad, 2009) samtidigt som de uppmuntrades till 

självständighet av sina föräldrar (Rostami et al., 2014). Några av ungdomarna uppgav att 

de fick hjälp med att justera blodsockervärden, räkna kolhydrater och dosera insulin alltid 

eller nästan alltid. De angav även att de informerade sina föräldrar om avvikande 

blodsockervärden och att de rådfrågade sina föräldrar när de inte visste vad de skulle göra 

(Chao et al., 2007) vilket kan ses som positivt eftersom bibehållet föräldrastöd i 

ungdomarnas sjukdomshantering och egenvård i Vesco et al., (2010) studie  

 hörde samman med en högre frekvens av självtestning av blodsocker hos ungdomar med 

DM likväl som ett lägre HbA1c i Scholes et al., (2013) studie. 

 

I hälso- och sjukvården var det mycket ovanligt att ungdomar träffade hälso- och 

sjukvårdspersonal på egen hand. Många av ungdomarna rapporterade att de aldrig eller 

bara ibland träffade sin läkare eller sin sjuksköterska enskilt (Chao et al., 2007) vilket 

stämde väl överens med föräldrars rapport om att enbart ett fåtal av deras ungdomar med 

DM träffat sin läkare på diabeteskliniken enskilt i Duncan, Jekel, O’Connell, Sanci & 

Sawyer (2014) studie. Det var dessutom sällan förekommande att föräldrar till ungdomar 

med DM rapporterade att de ansåg att enskilda besök hos läkare tillhörde normal praxis vid 

vård av ungdomar med DM (Duncan et al., 2014). Några av ungdomarna uppgav att de 

hade upplevt övergången från barnklinik till vuxenklinik som problematisk och att den 

hade medfört svårigheter för dem (Wilson, 2010). I Price et al., (2011) studie påtalade även 
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en del ungdomar det faktum att hänsyn bör tas till det faktum att olika individer mognar 

olika fort varför övergången från barnklinik till vuxenklinik bör anpassas efter individen 

och genomföras när individen känner sig redo och inte när en särskild ålder har uppnåtts. 

Ungdomarna uppgav även att de skulle uppskatta möjlighet att träffa personal från 

vuxenkliniken de skulle tillhöra innan övergången från respektive barnklinik. 

 

DISKUSSION  

Resultatdiskussion   

Syftet med litteraturöversikten är att beskriva ungdomars upplevelse av hur sjuksköterskan 

kan främja egenvård och självbestämmande hos ungdomar med DM i övergången mellan 

ungdom och vuxen. De viktigaste fynden som framkom är ungdomar med DM sökande 

efter kunskap, ungdomar med DM upplevda svårigheter med att hantera de praktiska 

moment som tillhörde deras DM, vikten av att ungdomar med DM accepterar sin sjukdom 

som en del av livet, sociala relationers betydelse för ungdomar med DM 

sjukdomshantering, egenvård och HbA1c, ungdomar med DM upplevelse av relationen till 

sjuksköterskan och deras önskemål och ungdomars upplevda förutsättningar för 

delaktighet och självständighet i sjukdomshanteringen. Dessa sex underteman återfinns 

nedan i en diskussion. 

 

Resultatet visar att många ungdomar med DM söker efter kunskap om hur de skall hantera 

sin sjukdom (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; 

Markowitz & Laffel, 2012; Rostami et al., 2014). På grund utav bristfällig information om 

sjukdomens verkan i kroppen (Lemes Cavini, 2016) och det faktum att delar av hjärnan 

som hör samman med den psykosociala mognaden inte var färdigutvecklade (Lemes 

Cavini, 2016; Qvist, 2012) var det svårt för ungdomar att till fullo förstå följderna av att ha 

drabbats av DM (Lemes Cavini, 2016). I sjuksköterskors yrkesansvar ingår att stödja och 

förmedla kunskaper för att patienter skall kunna hantera sina sjukdomar i det vardagliga 

livet (Edberg & Wijk, 2014) varför sjuksköterskor har en mycket viktig roll i detta 

sammanhang. 

 

Inhämtandet av kunskaper om goda kostvanor, följsamhet till insulinbehandling och daglig 

fysisk aktivitet är nödvändiga för att förebygga att ungdomar drabbas av komplikationer av 

DM (Hanås, 2008; Lemes Cavini, 2016). Resultatet visar att ungdomar upplever 

svårigheter som relaterar till de praktiska moment som tillhör deras DM. Många ungdomar 

upplevde svårigheter som relaterade till insulin, insulinhantering och injektionsteknik 

(Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; Di Battista, Hart, Greco & Gloizer, 

2009; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Lemes Cavini, 2016). Flera ungdomar 

beskrev även att de ibland hade svårt att följa näringsrekommendationer och kostråd och 

uppgav att de åt mycket av sötsaker och snacks (Babler & Strickland, 2015; Burke & 

Dowling, 2007; Lemes Cavini, 2016; Scholes et al., 2013). För att ungdomar med DM 

skall lyckas med sin behandling behöver de inhämta kunskap om hur de ska hantera sin 

sjukdom i det vardagliga livet (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime et 

al., 2013; Lemes Cavini, 2016; Markowitz & Laffel, 2012; Rostami et al., 2014). Resultatet 

visar att otillräckliga egenvårdsaktiviteter hör samman med högre HbA1c-värde (Rotteveel 

& Snook, 2015; Scholes et al., 2013).  

Patientundervisning utgör en stor del av sjuksköterskors vardagliga arbete och det är 

sjuksköterskor som ansvarar för att lära ut flera av de praktiska moment som ingår i 

behandlingen av deras sjukdom, däribland blodsockermätning, insulinhantering och 
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injektionsteknik (Lemes Cavini, 2016). En del av ungdomarna gav dessutom uttryck för en 

önskan om att få mer information om alkohol och andra droger (Kime et al., 2013; Price et 

al., 2011) vilket ingår i sjukdomsförebyggande arbete (Socialstyrelsen, 2011).  

 

För att säkerställa bästa möjliga diabeteshantering är det dessutom viktigt att ungdomar 

accepterar sin DM som en del av livet (Rostami et al., 2014; Sparud-Lundin et al., 2009). 

Resultatet visar att det förekommer att ungdomar med DM känner sig exkluderade, 

annorlunda och utpekade (Kime et al., 2013;) och att många ungdomar upplever att det är 

svårt att hinna med sin sjukdom och andra vardagliga åtaganden som utbildning och jobb 

(Babler & Strickland, 2015; Balfe & Jackson, 2007; Balfe, 2009; Burke & Dowling, 2007; 

Markowitz & Laffel, 2012; Wilson, 2010). Resultatet visar även att det förekommer att 

ungdomar förlorar kontrollen över blodsockret när de upplever att sjukdomen blir en börda 

(Babler & Strickland, 2015; Balfe & Jackson, 2007; Scholes et al., 2013) medan de 

ungdomar som accepterar sin sjukdom och tar sig an ansvaret för diabetshanteringen har 

lägre HbA1c-värde (Scholes et al., 2013) och rapporterar att de känner sig mer välmående 

(Babler & Strickland, 2015). Sjuksköterskor har en betydande roll i att möta ungdomars 

och familjers fysiska och känslomässiga behov och skall ge ungdomar med DM och deras 

familjer stöd, trygghet och guidning i processen mot att acceptera sjukdomen och att 

integrera den i familjemedlemmarnas liv (Flensner, 2014; Svensk sjuksköterskeförening, 

2014; Svensk sjuksköterskeförening, 2017). Sjuksköterskan kan bidra t.ex. genom att 

omdefiniera stressfulla situationer som förorsakas av ungdomens DM (Lemes Cavini, 

2016). 

 

Med termen familj menas vanligen en grupp människor som befinner sig i en långvarig 

relation till varandra och som har ett djupt och äkta engagemang i varandras liv (Wright et 

al., 2002). Det är därför oundvikligen så att även närstående påverkas av sjukdomen likväl 

som ungdomarnas sjukdomshantering, egenvård och HbA1c påverkas av närstående och 

familjerelationer (Lemes Cavini, 2016). Resultatet visar att för ungdomar med DM är 

relationer till familj, vänner och lärare i allra högsta grad viktiga för sjukdomshantering 

och egenvård (Babler & Strickland, 2015; Burke & Dowling, 2007; Chao et al., 2014; 

Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Lemes Cavini, 2016; Rostami et al., 2014; Scholes 

et al., 2013: Sparud-Lundin et al., 2009; Vesco, Anderson, Laffel, Dolan, Ingerski & Hood, 

2010; Viklund & Wikblad, 2009; Wilson, 2010). Resultatet visar även att 

samarbetssvårigheter och konflikter ofta uppstår mellan ungdomar med DM och deras 

föräldrar (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; Scholes et 

al., 2013: Sparud-Lundin et al., 2009; Viklund & Wikblad, 2009). Konflikterna uppstår 

vanligen på grund utav att föräldrar önskar försäkra sig om att deras ungdomar klarar av att 

hantera sin sjukdom vilket leder till att ungdomarna känner sig ifrågasatta eller påhoppade 

av sina föräldrar (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime et al., 2013; 

Sparud-Lundin et al., 2009). Sjuksköterskor skall arbeta för att främja patienters och 

närståendes egenvård (Svensk sjuksköterskeförening, 2016; Svensk sjuksköterskeförening, 

2017) och har därför en central roll i främjandet av ungdomars relationer till sina 

närstående och andra i deras omgivning, till exempel genom att stötta ungdomar och deras 

föräldrar i samarbete och samverkan om egenvård och sjukdomshantering.  

 

Resultatet visar att ungdomar med DM övertagande av ansvar för sin sjukdomshantering 

och egenvård komplicerar deras frigörelseprocess (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et 

al., 2008; Kime et al., 2013; Scholes et al., 2013: Sparud-Lundin et al., 2009; Viklund & 

Wikblad, 2009). Att ungdomar med DM genomgår en mer problematisk och komplex 

frigörelseprocess har även framkommit i andra studier (Chen et al., 2017; Hanna et al., 
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2013). När ett barn har DM är föräldrarnas involvering i diabeteshanteringen ofrånkomlig 

(Alvarsson et al., 2010; Anderson, 2011; Hanås, 2008; Lemes Cavini, 2016; Wright et al., 

2002). Barn under 18 års ålder skall stå under en eller två vuxna personers vårdnad. Att ha 

vårdnad om ett barn innebär bland annat en plikt att ombesörja barnets behov av 

omvårdnad. Vanligen är det en av barnets föräldrar eller båda som har vårdnad om barnet. 

(Regeringskansliet, 2015). Sjukdomshantering och egenvård är en fråga om liv och död 

och det kan av förståeliga skäl vara svårt för föräldrar till ungdomar med DM att släppa 

kontrollen. Vesco et al., (2010) studie visar att föräldrainvolvering i ungdomars 

sjukdomshantering och egenvård hör samman med en högre frekvens av självtestning av 

blodsocker hos ungdomar med DM vilket överensstämmer med Ingerski et al., (2010) och 

Wu et al., (2014) studier vilka har påvisat ett samband mellan att ungdomar själva övertar 

det största ansvaret för sin sjukdomshantering och egenvård och minskat antal 

blodglukosmätningar (Ingerski et al., 2010; Wu et al., 2014). Resultatet visar dock även att 

föräldrarnas involvering på olika sätt kunde förstärka negativa beteenden i deras 

sjukdomshantering och egenvård (Babler & Strickland, 2015; Karlsson et al., 2008; Kime 

et al., 2013; Scholes et al., 2013: Sparud-Lundin et al., 2009; Viklund & Wikblad, 2009) 

t.ex. att ungdomarna kände sig mindre motiverade att utföra egenvård (Karlsson et al., 

2008), i mindre utsträckning önskade föräldrarnas involvering i sin diabeteshantering 

(Babler & Strickland, 2015) och att ungdomarna revolterade mot sina föräldrar genom att 

gå emot föräldrarnas önskemål gällande diabeteshanteringen (Sparud-Lundin et al., 2009).  

 

Tidigare studier har visat att konflikter som rör diabetessjukdomen kan uppstå mellan 

ungdomarna och deras föräldrar (Hanna, 2012; Ingerski, et al, 2010). Resultatet visar att 

konflikter mellan ungdomarna och deras föräldrar uppstår när föräldrarna försökte styra 

ungdomarnas diabeteshantering eller tjatade på sina (Babler & Strickland, 2015; Karlsson 

et al., 2008; Kime et al., 2013; Scholes et al., 2013: Sparud-Lundin et al., 2009; Viklund & 

Wikblad, 2009). Trots att ungdomar i Rostami et al., (2014) studie förnekade 

diabetesrelaterade konflikter med sina föräldrar (Rostami et al., 2014) upplever vi att 

många ungdomar och familjer har svårt att finna balansen mellan ungdomar med DM 

behov av självständighet och frigörelse och fortsatt föräldrainvolvering i ungdomarnas 

diabeteshantering och egenvård i övergången mellan ungdom och vuxen. Trots att både 

UNICEF (2016) och WHO (u.å.) fastslagit att ungdomen är ett levnadsstadie som existerar 

åtskilt både från barndom och vuxenålder återspeglas inte levnadsstadiet ungdom i hälso- 

och sjukvården. I hälso- och sjukvården betraktas en individ som ett barn fram till dess att 

individen uppnått 18 års ålder. Därefter anses individen som vuxen (Karlsson Gadea, 

2016). Vi anser att detta kan begränsa sjuksköterskans möjligheter att stödja ungdomar 

med DM och deras föräldrar i övergången mellan barndom och vuxen. Barns rätt till hälsa 

regleras i barnkonventionen (2009). Trots att både UNICEF (2016) och WHO (u.å.) 

fastslår att de individer som befinner sig i detta stadie kräver ”särskild uppmärksamhet och 

skydd” (UNICEF, 2016) och har särskilda behov och rättigheter som gäller hälsa och 

utveckling (WHO, u.å.) upplever vi brist på resurser för att bedöma ungdomars specifika 

behov och förutsättningar. Detta skulle kunna höra samman med dels det faktum att några 

av ungdomarna rapporterade att de mottog lite eller inget stöd alls från sjuksköterskan 

(Scholes et al., 2013; Wilson, 2010) och dels det faktum att en del av ungdomarna angav 

att de hellre ville kommunicera om sin DM med sina föräldrar och med sina vänner än med 

sjuksköterskan (Chao et al., 2014; Kassai et al., 2015) och tyder på att sjuksköterskan inte 

lyckats etablera förtroendefulla relationer med ungdomarna vilket ingår i den legitimerade 

sjuksköterskans kompetens (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 

 

Markowitz och Laffel (2012) studie visar att ungdomar med DM efterfrågar sjuksköterskor 
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som är kunniga, lyhörda och stödjande och som ingår i ett tvärprofessionellt team 

(Markowitz & Laffel, 2012). I Kime et al., (2013) rapporterade några av ungdomarna att de 

kommit i kontakt med sjuksköterskor som hade otillräcklig kunskap gällande 

diabetesbehandling, kolhydraträkning och insulindoser. Karlsson et al., (2008) studie visar 

att ungdomarna upplevde att sjuksköterskor hade goda medicinska kunskaper men 

otillräckliga kunskaper om vad det innebar att leva med DM (Karlsson et al., 2008). Att 

resultatet visar på okunnighet hos sjuksköterskor om vad det innebär att leva med DM i 

övergången mellan ungdom och vuxen tycker vi inte är förvånande då vi anser att gränsen 

mellan barndom och vuxenålder i hälso- och sjukvården är skarpt definierad och inte 

återspeglar levnadsstadiet ungdom. Detta kan leda till att sjuksköterskor upplevs sakna 

vana att bemöta ungdomar med DM i övergången mellan ungdom och vuxen vilket 

riskerar att utgöra hinder för givande möten mellan ungdomar med DM och 

sjuksköterskan. Att ungdomar med DM blir förstådda och respekterade av sjuksköterskan 

kan vara helt avgörande för den goda relationen som krävs för att sjuksköterskan skall 

kunna uppfylla sitt ansvar för att stödja och förmedla kunskaper som möjliggör för 

ungdomarna att hantera sina sjukdomar i det vardagliga livet, främja för ungdomarna 

nödvändiga livsstilsförändringar och motivera ungdomarna till följsamhet i egenvård och 

behandling för att förebygga att de drabbas av komplikationer av DM så som beskrivs av 

Lemes Cavini (2010). Det faktum att levnadsstadiet ungdom och ungdomars specifika 

behov och förutsättningar inte återspeglas i hälso- och sjukvården kan också höra samman 

med att ungdomar i Kime et al., (2013) likväl som i Markowitz och Laffel (2012) 

svårigheter att kommunicera med sjuksköterskan (Kime et al., 2013; Markowitz & Laffel, 

2012)  

 

Vi tycker även att det är häpnadsväckande att trots att patienters rätt till självbestämmande 

idag skall vara att betrakta som någonting självklart (Friberg & Öhlén, 2014; Hälso- och 

sjukvårdslagen [HSL] (SFS, 2017:30, kap. 5, 3§).så var det dels i Chao et al., (2007) sällan 

förekommande att ungdomar träffade läkare eller sjuksköterska på egen hand i övergången 

mellan ungdom och vuxen (Chao et al., 2007) och dels att några av ungdomarna i Kime et 

al., (2013) kände sig frustrerade över att läkare och sjuksköterskor talade över huvudet på 

dem och vände sig till deras föräldrar hellre än till dem själva (Kime et al., 2013). Vi anser 

att detta påvisar en brist på tillvaratagande av ungdomars delaktighet och 

självbestämmande inom hälso- och sjukvården. 

 

Metoddiskussion 

 

För att besvara syftet valdes att fullfölja arbetet som en allmän litteraturöversikt. 

Metodvalet gjordes för att beskriva en aktuell kunskapssituation inom ett avgränsat område 

vilket överensstämmer med Forsberg och Wengström (2015) beskrivning av en allmän 

litteratur översikt. En systematisk litteraturöversikt har högre trovärdighet än en allmän 

litteraturöversikt (Polit & Beck, 2017). Enligt Forsberg och Wengström (2015) har en 

allmän litteraturöversikt flera tänkbara svagheter, bl.a. det faktum att ett sådant arbete 

saknar en systematisk ansats och att det kan ha påverkats av författarnas förförståelse eller 

förutfattade meningar. Enligt Forsberg och Wengström (2015) är forskaren inte skild från 

det fenomen som studeras vilket innebär att det alltid föreligger en risk för att personliga 

tolkningar och värderingar påverkar analysen och resultatet i studien.  

 

Den här litteraturöversikten har skrivits av två författare vilket innebär att det troligen 

funnits mer förförståelse än om litteraturöversikten hade haft en författare vilket kan ses 

som en svaghet. Att litteraturöversikten har skrivits av två författare innebär dock att olika 
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synvinklar och perspektiv kontinuerligt har diskuterats och att en saklig tolkning och ett 

ofärgat resultat i högsta möjliga mån har kunnat säkerställas. Trots denna strävan efter 

minsta möjliga personliga påverkan kan den dock inte uteslutas helt enligt Henricson 

(2012) vilket kan ses som en svaghet i litteraturöversikten.  

 

Databassökningar genomfördes i både CINAHL och PubMed vilket enligt vad som 

förespråkas av Henricson (2017) anses öka chanserna att finna relevanta artiklar och 

därmed ger litteraturöversikten en större tillförlitlighet. Enligt Willman, Bahtsevani, 

Nilsson och Sandström (2016) stärks en databassökning vid samtidigt användande av flera 

söktermer. På grund av detta har flera sökord kombinerats i samtliga databassökningar. 

Vidare är även det faktum att enbart artiklar som publicerats mellan årtalen 2007 och 2017 

inkluderats i litteraturöversikten en styrka i arbetet eftersom det i enlighet med Forsberg 

och Wengström (2015) innebär att arbetet baserats på aktuell forskning. Författarna valde 

att inkludera 20 vetenskapliga artiklar vilket anses vara tillräckligt många enligt vad som 

förespråkas av Forsberg och Wengström (2015) för att studien skall kunna betraktas som 

meningsfull. Genom att genomföra arbetet som en allmän litteraturöversikt breddades 

dessutom det geografiska forskningsområdet eftersom fler länder än Sverige kunde 

inkluderas i datainsamlingen vilket är en styrka i arbetet.  Samtliga artiklar i 

litteraturöversikten är peer-reviewed vilket är en styrka eftersom det innebär att artiklarna 

kritiskt har granskats av andra forskare inom samma forskningsgren (Helgesson, 2015). 

Samtliga artiklar som har inkluderats i resultatet har dessutom klassificerades och 

kvalitetsgranskats med hjälp av Sophiahemmet Högskolas bedömningsunderlag som 

modifierats utifrån Berg, Dencker och Skärsäter (1999) och William, Stolz och Bahtsevani 

(2011)  Det bör dock tas i beaktning att bedömningsunderlaget utgörs av en subjektiv 

bedömning vilket ökar risken för felbedömningar. Artiklarnas trovärdighet har därför även 

granskats i enlighet med SBUs (2014) föreskrifter vilket stärker bedömningen. 

Kvalitetsgranskningen har genomförts av båda författarna och samtliga tolkningar har 

diskuterats och jämförts för att öka tillförlitligheten i enlighet med vad som förespråkas av 

Henricson (2012). Enbart artiklar av hög eller medelhög kvalitet har inkluderats i resultatet 

vilket är en styrka i arbetet. Vid dataanalysen av artiklarna delades fynden in i huvudtema 

och underteman vilket kan vara en fördel på det sättet att en naturlig röd tråd snabbt 

återfanns i texterna. Det finns dock en risk för att indelningen i huvudtema och underteman 

förhindrade författarna från att tänka i nya banor och upptäcka nyanser i texten. 

 

Studier av både kvantitativ- och kvalitativ ansats ingår i litteraturöversikten. Medan de 

kvalitativa artiklarna har bidragit till en fördjupad förståelse kring ungdomar med DM och 

deras föräldrars känslor och tankar kring egenvård och självbestämmande i övergången 

mellan ungdom och vuxen har de kvantitativa artiklarna bidragit till att skapa ett 

övergripande perspektiv över samband mellan olika variabler som påverkar ungdomar med 

DM egenvård och självbestämmande i övergången mellan ungdom och vuxen. Författarna 

anser att båda forskningsansatserna har varit viktiga för att kunna svara på vårt syfte och 

vår frågeställning. En svårighet med att inkludera studier av både kvantitativ- och 

kvalitativ ansats i vår litteraturöversikt var att finna teman som var representerade i både de 

kvantitativa och de kvalitativa studierna.  

 

Vid datainsamlingens början ville vi att översikten skulle beröra ungdomar (adolescence) i 

åldersgruppen 13 till 18 år eftersom MeSH- termen för “adolescence” beskriver de 

åldrarna. Trots MeSH-termens åldersbegränsning, visade sig en stor andel av de lästa 

artiklarna innefatta studier med deltagare ända ner i tioårsåldern. En del enda upp emot 

trettioårsåldern. Därför ändrades målgruppen för denna litteraturöversikt efter noggrant 
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övervägande till att följa den definition av ungdom som används av olika EU-program 

likväl som av Stockholms kulturförvaltning samt den som används av Staten Offentliga 

Utredningar, som sammantaget åsyftar personer mellan tio till trettio år.  Då varken 

PubMed eller CINAHL har filter som motsvarar detta exakta åldersspann användes filtret 

som avser child (barn) i åldrarna 6 till 12 år, adolescent (ungdom) som avser åldrarna 13 

till 18 samt adult (vuxen) som avser åldrarna 19 till 44 år för att säkerställa att inga 

relevanta artiklar missades. Sökningsresultatet fick därpå bearbetas manuellt för att hitta 

artiklar med passande åldrar. Det här var ett omständligt och utdraget sätt att bearbeta data 

men nödvändigt utifrån definitionens synpunkt.  

 

Vi anser att gränsen mellan barndom och vuxenålder i hälso- och sjukvården är skarpt 

definierad. I hälso- och sjukvården betraktas en individ som ett barn fram till dess att 

individen uppnått 18 års ålder. Därefter anses individen som vuxen (Karlsson Gadea, 

2016). En sådan uppdelning av de levnadsstadier individer rör sig genom återspeglar inte 

levnadsstadiet ungdom och kan vara en begränsning för sjuksköterskans möjligheter att 

stödja ungdomar med DM och deras föräldrar i övergången mellan barndom och vuxen. 

Eftersom levnadsstadiet ungdom likväl som ungdomars specifika behov och 

förutsättningar behöver synliggöras och kartläggas i hälso- och sjukvården har vi hela tiden 

strävat efter att inkludera individer i den sociala kategorin ungdom likväl som de individer 

som befinner sig i livsfasen ungdom. Vi inser dock att detta innebär att vi valt den bredaste 

definitionen av begreppet ungdom och känns vid att resultatet hade blivit ett annat om vi 

hade valt ett snävare åldersspann. 

 

Slutsats 

 

Slutsatsen blev att sjuksköterskan kan främja egenvård och självbestämmande hos 

ungdomar med DM i stadiet mellan ungdom och vuxen genom att ge ökad 

sjukdomskunskap och bidra till bättre sjukdomshantering, t.ex. genom att befrämja goda 

kostvanor, följsamhet till insulinbehandling och daglig fysisk aktivitet och lära ut 

blodsockermätning, insulinhantering och injektionsteknik. Sjuksköterskan har även en 

central roll i främjandet av ungdomar med DM sociala relationer, t.ex. genom att underlätta 

för ungdomar och deras föräldrar i samarbetet om egenvård och sjukdomshantering. 

Personcentrerad omvårdnad var förknippad med högre kompetens för att utföra egenvård 

hos ungdomar med DM och deras föräldrar likväl som med ökad följsamhet till behandling 

och egenvård. Ungdomarna upplevde dock att det fanns en okunnighet hos sjuksköterskor 

om vad det innebar att leva med DM i övergången mellan ungdom och vuxen. Det 

upplevdes även att sjuksköterskor saknade vana att bemöta ungdomar med DM i 

övergången mellan ungdom och vuxen vilket utgjorde hinder för givande möten mellan 

ungdomar med DM och sjuksköterskan. 

 

Fortsatta studier 

Det är väl beskrivet att ungdomar med DM kan uppleva övergången från ungdom till 

vuxen som svår. Tidigare forskning har belyst att många ungdomar och familjer upplever 

att det är besvärligt att uppnå en fungerande balans mellan ungdomarnas frigörelse och 

föräldrarnas möjligheter att stödja ungdomarnas egenvård och sjukdomshantering. Vi 

upplever att det inför framtiden bättre behöver klarläggas vilka faktorer som påverkar sättet 

på vilket ungdomar med DM och deras föräldrar upplever ansvarsöverlåtande och 

samarbete under övergången från ungdom till vuxen. Dessutom anser vi att det behövs mer 

forskning för att få fungerande samarbete och samverkan till stånd mellan ungdomar med 

DM, deras anhöriga och sjuksköterskan. Då vi anser att det faktum att levnadsstadiet 
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ungdom och ungdomars specifika behov och förutsättningar inte återspeglas i hälso- och 

sjukvården tycker vi att det skulle vara önskvärt att studera sjuksköterskors upplevelse av 

att främja ungdomars egenvård och självbestämmande vid DM. 

 

Klinisk tillämpbarhet 

Fördjupad kunskap om ungdomar med DM unika behov och sätten på vilka den 

legitimerade sjuksköterskan kan främja egenvård och självbestämmande hos ungdomar 

med DM i övergången från ungdom innebär att en skräddarsydd omvårdnad erbjudas. 

Ökande av förståelsen för ungdomar med DM specifika livssituation ökar sjuksköterskans 

förmåga att visa hänsyn till ungdomar med DM unika behov, förutsättningar och önskemål 

vid kartläggning av vårdbehov och/eller planering av omvårdnadsåtgärder. Möjliggörande 

för fördjupade kunskaper om ungdomar med DM specifika livssituation innebär också att 

relationen mellan ungdomar med DM, deras anhöriga och sjuksköterskan stärkas och 

utvecklas ytterligare. Det är författarnas förhoppning att denna kunskap skall ge 

sjuksköterskan ökade möjligheter att stärka ungdomars egenvårdskapacitet och förmåga att 

ta ansvar för sin egenvård likväl som deras möjlighet till delaktighet och självbestämmande 

i sin sjukvårdshantering. 
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I 

 

BILAGA A 

 

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. 

 

 

* 

Randomiserad studie med få patienter/deltagare 

och/eller för många delstudier, vilket ger 

otillräcklig statistisk styrka. Bristfälligt antal 

patienter/deltagare, otillräckligt beskrivet eller 

stort bortfall.  

Klinisk kontrollerad studie/Clinical controlled trial 

( CCT) är prospektiv och innebär jämförelse mellan 

kontrollgrupp och en eller flera experimentgrupper. Är 

inte randomiserad. 

Välplanerad och välgenomförd studie med adekvat 

beskrivning av protokoll, material och metoder 

inklusive behandlingsteknik. Antalet 

patienter/deltagare tillräckligt stort för att besvara 

frågeställningen. Adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Icke- kontrollerad studie (P) är prospektiv men utan 

relevant och samtida kontrollgrupp. 

Väldefinierad frågeställning, tillräckligt antal 

patienter/deltagre och adekvata statistiska metoder. 

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Retrospektiv studie (R) är en analys av historiskt 

material som relateras till något som redan har 

inträffat, exempelvis journalhandlingar.  

Antal patienter/deltagare tillräckligt stort för att 

besvara frågeställningen. Väl planerad och 

välgenomförd studie med adekvat beskrivning av 

protokoll, material och metoder.  

 

* 

Begränsat/för få patienter/deltagare, metoden 

otillräckligt beskriven, brister i genomförande 

och tveksamma statistiska metoder. 

Kvalitativ studie (K) är vanligen en undersökning där 

avsikten är att studera fenomen eller tolka mening, 

upplevelser och erfarenheter utifrån de utforskades 

perspektiv. Avvsikten kan också vara att utveckla 

begrepp och begreppsmässiga strukturer (teorier och 

modeller). 

Klart beskriven kontext (sammanhang). Motiverat 

urval. Välbeskriven urvals-process; 

datainsamlingsmetod, transkriberingsprocess och 

analysmetod. Beskrivna tillförlitlighets/ 

reliabilitetshänsyn. Interaktionen mellan data och 

tolkning påvisas. Metodkritik. 

 

* 

Dåligt/vagt formulerad frågeställning. 

Patient/deltagargruppen för otillräckligt 

beskriven. Metod/analys ej tillräckligt beskriven. 

Bristfällig resultatredovisning. 

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



 

 

Matris för inkluderade artiklar                                                                                                                                                                 

 

 

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

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Babler, E., 

Strickland, CJ. 

2015 

USA 

Moving the journey 

towards 

independence: 

Adolescents 

transitioning to 

successful diabetes 

self-management.  

Att skapa större förståelse 

för ungdomars 

erfarenheter och 

upplevelser av att leva 

med T1DM samt att skapa 

ett teoretiskt paradigm. 

Design: Studien har en kvalitativ design 

där metoden grundar sig på grundad teori 

(GT).  

Urval: Ungdomar i åldrarna 11–15 år från 

västra Washington State och som hade 

T1DM.  

Datainsamling: Hemintervjuer. Ytterligare 

frågor ställdes utifrån den information som 

lämnades i intervjuerna. 

Analys: Insamlad data analyserades genom 

att använda sig av konstant jämförande 

metod för att skapa en teoretisk ram. 

15 

(-) 

Studien är inriktad på fas 4 ur 

studien ” Normalizing –

Adolescent Experiences Living 

with Type 1 Diabetes” från 2015 

av samma författare. Denna fas 

behandlar resan mot 

självständighet. Tre teman 

identifierades i denna fas: 

– Ta över kontrollen  

– Konflikt med föräldrarna  

– Förstå att diabetes är svårt. 

K 

II 

Balfe, M., Jackson, P. 

2007 

Storbritannien 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologies, 

diabetes and the 

student body. 

 

 

 

 

 

Att förstå unga människor 

med T1DMs användning 

av tekniska hjälpmedel i 

sin sjukdomshantering. 

Design: Studien har en kvalitativ design.  

Urval: Collegestudenter i åldrarna 18–25 år 

och som hade haft DM under minst ett års 

tid.   

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som varade under 1–2 timmar. 

Analys: Tematisk analys utifrån grundad 

teori. 

17 

(0) 

-De tekniska hjälpmedlen gav 

respondenterna större möjlighet 

att hantera och kontrollera sina 

kroppar.  

- Respondenterna upplevde att de 

tekniska hjälpmedlen gjorde att 

deras DM passade bättre in i 

deras studentlivsstil.   

-Användningen av tekniska 

hjälpmedel riskerar att skilja 

individer med DM från mängden. 

K 

I 
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III 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Burke, H., Dowling. 

M. 

2007 

Irland 

 

Living with diabetes: 

Adolescents’ 

perspectives 

Att ur ett fenomenologiskt 

perspektiv få insikt i hur 

det är att leva med 

diabetes typ 1.  

Design: Studien har en kvalitativ design 

med deskriptiv fenomenologisk ansats.  

Urval: Ungdomar i åldrarna 13–18 år med 

DM som var inskrivna på ett irländskt 

sjukhus.  

Datainsamling: ostrukturerade intervjuer.  

Analys: Data analyserades med Colaizzi’s 

fenomenologiska metod. 

6 

(1) 

Fyra teman identifierades: 

- Rädsla för hypoglykemi 

- Svårigheter att följa kostråden 

- Stödfunktionen   

- Acceptans inför sjukdomen. 

KII 

Chao, A., 

Whittemore, R., 

Minges, KE., 

Murphy, KM., Grey, 

M. 

2014 

USA 

Self-Management in 

Early Adolescence 

and Differences by 

Age at Diagnosis and 

Duration of Type 1 

Diabetes. 

Att beskriva frekvensen 

av egenvårdsaktiviteter, 

mål och processer hos 

ungdomar med T1DM. 

Dessutom undersöktes 

skillnader i 

egenvårdsbeteenden 

beroende på ungdomarnas 

ålder vid tillfället då 

diagnosen ställdes och 

sjukdomens duration.  

Design: Studien är en randomiserad 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 11–14 år som 

hade haft DM under minst sex månaders 

tid. Ungdomarna skulle gå i den årskurs 

som motsvarar deras ålder +/- 1 år.  

Datainsamling: Ungdomarnas föräldrar 

besvarade ett datainsamlingsformulär vid 

inskrivningen. Ungdomarna besvarade 

frågeformulär online. Forskningsassistenter  

samlade och sammanställde HbA1C-

nivåer. 

Analys: SPSS version 20 användes för alla 

statistiska analyser. P <.01 

320 

(0) 

- Ungdomar som har kort 

sjukdomsduration deltog i större 

utsträckning i egenvårdaktiviteter 

- Ungdomar som har kort 

sjukdomsduration 

kommunicerade även mer och 

hade fler diabetesinriktade mål.  

P 

I 

Croom, A., Wiebe, 

DJ., Berg, CA., 

Lindsay, R., 

Donaldson, D., 

Foster, C., Murray, 

M., Swinyard, MT. 

2011 

USA 

Adolescent and 

Parent Perceptions of 

Patient-Centered 

Communication 

while Managing 

Type 1 Diabetes  

Att undersöka huruvida 

ungdomar med T1DM 

och deras föräldrars 

uppfattning om 

personcentrerad vård av 

läkare kan sägas höra 

samman med 

Design: Studien är en kvantitativ 

tvärsnittsstudie. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 10–14 år som 

haft diabetes typ 1 i minst ett år och en 

förälder.  

Datainsamling: Enkät som mätte egen 

förmåga (selfefficacy) och följsamhet 

fylldes i efter ett rutin-besök hos  

190 

(-) 

- Personcentrerad vård kunde 

kopplas samman med ökad 

upplevelse av kompetens och 

kontroll hos ungdomar med 

T1DM och deras föräldrar. 

- Personcentrerad vård kunde 

också kopplas till högre 

sjukdomsinsikt, tro på  

P 

II 
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IV 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte 

 

Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll 

Resultat 

 

Typ 

Kvalitet 

  patientinflytande och 

diabeteshantering. 

 

diabeteskliniken. Även prover togs. 

Proceduren upprepades vid besök 6 

månader senare. 

Analys: Upplevelser och HbA1c värden 

jämfördes med varandra för att undersöka 

korrelation. 

 behandlingen, self-efficacy samt 

bättre adherence. 

 

Di Battista, AM., 

Hart, TA., Greco, L., 

Gloizer, J. 

2009 

USA 

Canada 

Type 1 diabetes 

among adolescents: 

Reduced diabetes 

self-care caused by 

social fear and fear of 

hypoglycemia. 

Att undersöka sambandet 

mellan social ångest och 

följsamhet till egenvård 

samt livskvalitet hos 

ungdomar med T1DM 

och i förlängningen 

bestämma effekterna och 

konsekvenser av rädsla 

för hypoglykemi hos 

ungdomar med T1DM.  

Design: Studien har en kvantitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 13–18 år som 

hade haft DM under minst sex månaders 

tid.  

Datainsamling: Ungdomarna besvarade 

frågeformulär gällande social ångest, 

följsamhet till egenvård och rädsla för 

hypoglykemi. Grundläggande information 

om deltagarna och deltagarnas senast 

registrerade HbA1c-värde 

självrapporterades av ungdomarna. 

Analys: All data analyserades i 

programmet SPSS version 15.     

76 

(6) 

- Social ångest kan störa 

följsamheten till egenvård och 

livskvalitet hos ungdomar med 

T1DM.  

- Genom bedömning och 

behandling av social ångest kan 

resultatet bli högre livskvalitet 

och förbättrad följsamhet. 

P 

I 

Duncan, RE., Jekel, 

M., O’Connell, MA., 

Sanci, LA., Sawyer, 

SM. 

2013 

Australien 

Balancing Parental 

Involvement With 

Adolescent Friendly 

HealthCare in 

Teenagers With 

Diabetes: Are We 

Getting It Right? 

Att belysa i vilken 

omfattning ungdomar 

med T1DM träffar hälso- 

och sjukvårdspersonal 

utan sina föräldrar och att 

redogöra för föräldrarnas 

åsikter om att deras 

ungdomar med T1DM 

träffar hälso- och 

sjukvårdspersonal på egen 

hand. 

Design: Studien har en kvalitativ design. 

Urval: Föräldrar till ungdomar i åldrarna 

12–21 år som besökte kliniken. Samtliga 

deltagare skulle ha förmåga att tala och 

skriva engelska. 

Datainsamling: Respondenterna fyllde i en 

enkät som bestod utav 30 frågor anonymt. 

Analys: Beskrivande statistik analyserades 

med hjälp utav dataprogrammet SPSS 15. 

146 

(40) 

- Mindre än en sjättedel av de 

svarande ungdomarna med 

T1DM hade träffat hälso- och 

sjukvårdspersonal utan sina 

föräldrar.  

-Det vanligaste skälet till att 

föräldrarna kände oro inför att 

låta sina ungdomar träffa hälso- 

och sjukvårdspersonal på egen 

hand var oron för att inte bli  

K 

I 
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V 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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BILAGA B 

     informerade om sådant som rörde 

sjukdom och/eller vanliga 

riskbeteenden hos ungdomar. 

 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Karlsson, A., 

Arman, M., 

Wikblad, K. 

2008 

Sverige 

Teenagers with type 

1 diabetes–a 

phenomenological 

study of the transition 

towards autonomy in 

self-management. 

Att belysa ungdomar med 

T1DMs levda erfarenheter 

med särskilt fokus på 

övergången till autonomi 

vid självhanteringen av 

DM. 

Design: Studien har en kvalitativ design 

med fenomenologisk ansats. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 13–17 år som 

hade haft DM under 1–14 år.  

Datainsamling: Intervjuer som varade 

under 45–75 minuter och där öppna 

intervjufrågor ställdes.  

Analys: Den fenomenologiska analysen 

genomfördes enligt vad som förespråkas av 

Halldorsdottir (2000). 

35 

(3) 

- Psykisk mognad innebar ökat 

ansvar och frihet.  

- Stöd från diabetesteamet stärkte 

självkänslan hos ungdomarna. 

- Uppmuntran från föräldrarna 

ökade säkerheten i ungdomarnas 

ståndpunkter. 

 

KI 

Kassai, B., Rabilloud, 

M., Bernoux, D., 

Michal, C., Riche, B., 

Ginhoux, T., Laudy, 

V., Terral, D., Didier-

Wright, C., Maire, 

V., Dumont, C., 

Cottancin, G., Plasse, 

M., Jeannoel, G-P., 

Khoury, J., Bony, C., 

Lièvre, M., Drai, J., 

Nicolino, M. 

2015 

Frankrike  

 

Management of 

adolescents with very 

poorly controlled 

type 1 diabetes by 

nurses: a parallel 

group randomized 

controlled trial. 

Att påvisa att noggrann 

kontroll över ungdomar 

med T1DMs 

självhantering av sin DM 

via sannolikt skulle kunna 

förbättra den metaboliska 

kontrollen hos 

ungdomarna. 

Design: Studien är en parallell multicenter-

gruppstudie  

Urval: Ungdomar i åldrarna 12–18 år som 

hade haft DM under minst ett års tid.  

Datainsamling: Ungdomarnas metaboliska 

kontroll mättes med hjälp av HbA1c-

värden. Ungdomarnas acceptans för sin 

sjukdom mättes med hjälp av visuell 

analog skala (VAS). Antalet 

hypoglykemiska episoder och ketoacidos 

episoder mättes. Ungdomars, föräldrars och 

sjuksköterskors tillfredsställelse 

utvärderades med hjälp av sex frågor. 

Analys: Samtliga analyser gjordes med 

hjälp utav SAS 9,1. 

77 

(7) 

Inga signifikanta fördelar sågs 

med den sjuksköterskeledda 

insatsen.  

 

RCT 

I 
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VI 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Kime, N., McKenna, 

J., Webster, L. 

2013 

Storbritannien 

Young people's 

participation in the 

development of a 

self-care 

intervention–a multi-

site formative 

research study. 

Att utveckla en 

egenvårdsmodell för 

ungdomar med T1DM 

och Astma. 

Design: Studien har en kvalitativ design.  

Urval: Ungdomar i åldrarna 12–17 år med 

T1DM eller Astma. Deltagarna skulle vara 

villiga att delta i gruppdiskussioner och 

fick ej ha inlärningssvårigheter. 

Datainsamling: 28 diskussionsgrupper 

bildades med två till sex deltagare i varje 

grupp. Varje diskussionstillfälle varade i 

uppskattningsvis en timme och spelades in 

digitalt. 

Analys: Inspelningarna transkriberades och 

analyserades av medarbetarna till studiens 

huvudforskare. 

87 

(-) 

- Självkänsla och kroppsbild 

lyftes fram som särskilt viktiga 

frågor av ungdomarna.  

-De önskade sig mer kunskap om 

hur de skall hantera sin egenvård.  

K 

I 

Lemes Cavini, F., 

Aparecida 

Goncalves, K., 

Macedo Cordeiro, S., 

da Silva Moreira, D., 

& Rodrigues Resck, 

Z.  

2016 

 Brasilien 

Experiences of 

diabetic adolescents: 

A phenomenological 

approach 

Att undersöka känslor och 

betydelser av att vara en 

ungdom med typ-1 

diabetes mellitus. 

Design: Studien har en kvalitativ design. 

Med fenomenologisk ansats. 

Urval: Ungdomar med T1DM. 

Datainsamling: Öppna intervjuer.  

Analys: Datan analyserades i tre steg. Först 

transkriberades samtliga intervjuer. I andra 

steget extraherades meningsfulla ord och 

fraser ur texten och i tredje steget 

kategoriserades dessa för att bilda teman.  

7 

(0) 

- Autonomi och egenvård är 

viktig för att ungdomen skall 

kunna uppleva självständighet i 

sin vård. 

- Hälsopedagogik framkommer 

som ett bra alternativ för att 

utveckla egenvård.   

K 

I 

Markowitz, JT., 

Laffel, LM. 

2012 

Storbritannien 

Transitions in care: 

support group for 

young adults with 

Type 1 diabetes. 

 

Att upprätta och utvärdera 

en stödgrupp för 

ungdomar med T1DM. 

Design: Studien har en kvantitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 18–30 år med 

T1DM. 

Datainsamling: Ungdomarna besvarade 

frågeformulär gällande upplevelse av 

sjukdomsbörda och egenvårdsbeteenden.  

Analys: Samtliga analyser gjordes med 

hjälp utav SAS 9,2. 

15 

(2) 

- Deltagande i stödgruppen hör 

samman med förbättrat 

egenvårdsbeteende. 

- Koppling fanns även med 

reducerat HbA1c samt mindre 

upplevd sjukdomsbörda. 

 

 

P 

I 
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VII 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Price, CS., Corbett, 

S., Lewis-Barned, N., 

Morgan, J., Oliver, 

LE., Dovey-Pearce, 

G. 

2011 

Storbritannien  

Implementing a 

transition pathway in 

diabetes: a qualitative 

study of the 

experiences and 

suggestions of young 

people with diabetes. 

Att utvärdera The 

Transition Pathway, en 

modell för övergången 

från barnklinik till 

vuxenklinik. 

Design: Studien har en kvalitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 16–18 år med 

DM som fullföljt ”Transition Pathway”-

programmet. 

Datainsamling: Semistrukturerade 

intervjuer som spelades in. 

Analys: Inspelningarna transkriberades och 

analyserades enligt LFA-metoden. 

11 

(-) 

Sex teman identifieras varav två 

var överordnade:  

- Behovet av att tidpunkten för 

övergången från barnklinik till 

vuxenklinik skall vara 

utvecklingsmässigt lämplig för 

individerna  

- Behovet av att övergången från 

barnklinik till vuxenklinik skall 

baseras på individers olika 

behov. 

K 

II 

Rostami, S.,  

Parsa–Yekta, Z., 

Najafi Ghezeljeh, T., 

Vanaki, Z. 

2014 

Iran 

 

 

Supporting 

adolescents with type 

1 diabetes mellitus: A 

qualitative study. 

Att beskriva ungdomar 

med T1DMs upplevelse 

av stöd. 

Design: Studien har en kvalitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 10–19 år som 

hade haft DM under minst två års tid.  

Datainsamling: Individuella 

semistrukturerade intervjuer med öppna 

intervjufrågor. Intervjuerna spelades in och 

varade under 20–100 minuter. 

Analys: Inspelningarna transkriberades och 

forskarna läste transkriberingarna flera 

gånger för att identifiera centrala teman 

och kategorier. 

10 

(0) 

- Ungdomarna upplevde att de 

fick informativt och emotionellt 

stöd från familjen och samhället. 

- För att upprätthålla ett normalt 

liv med sin typ 1 diabetes 

mellitus, behövde de själva få 

bestämma och ta en aktiv roll i 

sin vård.  

K 

II 
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VIII 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Scholes, C., 

Mandleco, B., Olsen 

Roper, S., Dearing, 

K., Dyches, T.T., 

Freeborn, D. 2013 

UK & Irland 

A qualitative study of 

young people's 

perspectives of living 

with type 1 diabetes: 

do perceptions vary 

by levels of 

metabolic control? 

Att undersöka huruvida 

unga personer med hög 

och låg metabolisk 

kontroll av T1DM har 

olika uppfattningar av 

deras liv och sjukdom. 

Design: Studien har en kvalitativ 

beskrivande design.  

Kvalitativ beskrivande studie.  

Urval: Ungdomar i åldrarna 11–22 år med 

T1DM. 

Datainsamling: Intervjustudie.  

Analys: Intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Genom induktionsprocess 

identifierades teman.   

14  

(-) 
- Liknande teman kunde 

identifieras för både personer 

med hög och låg metabolisk 

kontroll (HbA1c) gällande 

kunskap om T1DM och 

interaktionen med vårdaktörer. - 

Skillnader identifierades i 

mottagandet av diagnosen samt 

föräldrastödet.  

- Deltagarna upplevde det 

betydelsefullt att få stöd från 

andra som lever med sjukdomen- 

K 

II 

Sparud‐ Lundin, C., 

Öhrn, I.,  

Danielson, E.   

2010   

Sverige 

Redefining 

relationships and 

identity in young 

adults with type 1 

diabetes.   

Att undersöka betydelsen 

av samspelet och stödet 

från föräldrar och andra 

närstående hos unga 

vuxna med typ 1-diabete 

Design: Studien har en kvalitativ design. 

Urval: Unga vuxna i åldrarna 20–22 år som 

fått DM innan 15 års ålder. 

Datainsamling: Intervjustudie  

Analys: Data analyserades med hjälp av 

”constant comparative analysis”. 

13  

unga 

vuxna  

13 

föräld-

rar 

- Föräldrastödet var den 

viktigaste faktorn för 

självförvaltningen.  

- Chattvänner upplevdes vara ett 

stöd i emotionella och sociala 

och diabetesrelaterade problem.  

K 

I 

Vesco, AT., 

Anderson, BJ., 

Laffel, LMB., Dolan, 

LM., Ingerski, LM., 

Hood, KK. 

2010 

Storbritannien 

Responsibility 

Sharing between 

Adolescents with 

Type 1 Diabetes and 

Their Caregivers: 

Importance of 

Adolescent 

Perceptions on 

Diabetes 

Management and 

Control. 

Att utvärdera hur 

ansvarsfördelningen 

mellan ungdomar med 

T1DM och deras föräldrar 

gällande hanteringen av 

ungdomarnas DM hör 

samman med frekvensen 

av ungdomars 

självtestning av 

blodsocker likväl som 

ungdomarnas glykemiska 

kontroll. 

Design: Studien har en kvantitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 13–18 år som 

hade haft T1DM under minst ett års tid. 

Datainsamling: Ungdomarna och deras 

föräldrar besvarade frågeformulär gällande 

ansvarsfördelningen gällande hanteringen 

av ungdomarnas DM. Ungdomarnas 

metaboliska kontroll mättes med hjälp av 

HbA1c-värden. 

Analys: Samtliga analyser gjordes med 

hjälp utav SAS 9,1. 

261 

(-) 

- Ungdomar med T1DM som 

upplever att föräldern tar större 

ansvar för diabeteshanteringen 

engagerar sig mer i hanteringen 

av sin sjukdom. 

P 

II 
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IX 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 

I = Hög kvalitet, II = Medel kvalitet, III = Låg kvalitet. 

 

BILAGA B 

Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Viklund, G., 

Rudberg, S., 

Wikblad, K. 

2007 

Sverige 

Teenagers with 

diabetes: Self-

management 

education and 

training on a big 

schooner. 

Att utvärdera huruvida 

ungdomar med DM som 

deltar i ett 

grupputbildningsprogram 

skiljer sig från icke-

deltagande ungdomar i 

sina attityder till 

sjukdomen likväl som i 

sina egenvårdsbeteenden 

och 

att utvärdera huruvida 

grupputbildningsprogram

met har effekt på 

ungdomars attityder till 

sjukdomen och/eller deras 

HbA1c.  

Design: Studien har en kvantitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 14–18 år som 

hade DM. 

Datainsamling: Ungdomarna besvarade 

frågeformulär om deras sociala nätverk. 

Ungdomarnas egenvårdsbeteenden, 

sjukdomskompetens och upplevelse av 

självständighet mättes med hjälp av visuell 

analog skala (VAS). Ungdomarnas 

metaboliska kontroll mättes med hjälp av 

HbA1c-värden. 

Analys: T-test användes för att jämföra 

deltagarnas HbA1c-värden vid studiens 

början och sex respektive tolv månader 

efter studiens avslut. Mann-Whitney test 

användes för att jämföra parametrar. 

180 

(55) 

- De deltagande ungdomarnas 

attityder till sjukdomen och 

egenvårdsbeteenden påverkas 

positivt av 

grupputbildningsprogrammet.  

- De deltagande ungdomarnas 

HbA1c-nivåer förändrades inte 

signifikant av deras deltagande i 

grupputbildningsprogrammet.   

CCT 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viklund, G., 

Wikblad, K.  

2009 

Sverige 

Teenagers’ 

perceptions of factors 

affecting decision-

making competence 

in the management of 

type 1 diabetes. 

Att utforska de faktorer 

som ungdomar med 

T1DM upplever påverkar 

beslutsfattandet i deras 

diabeteshantering.  

Design: Studien har en kvalitativ design. 

Urval: Ungdomar i åldrarna 12–17 år som 

hade haft DM under 1–15 års tid.  

Datainsamling: Individuella intervjuer med 

öppna intervjufrågor.  

Analys: Inspelningarna transkriberades och 

centrala betydelser identifierades innan de 

stegvis konverterades till koder som sedan 

resulterade i kategorier. 

38 

(7) 

- Ungdomarna ansåg att större 

förståelse och mer stöd gällande 

deras fel och brister borde ges av 

omgivningen när det kommer till 

egenvården. 

K 

I 
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IX 
Randomiserad kontrollerad studie (RCT), Klinisk kontrollerad studie (CCT), Icke - kontrollerad studie (P), Retrospektiv studie (R), Kvalitativ studie (K) 
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Författare 

År (för publikation) 

Land (där studien 

genomfördes) 

 

Titel Syfte Metod  

(Design, urval, 

datainsamling och 

analys) 

Deltag

are 

(bortfa

ll) 

Resultat Typ 

Kvalitet 

Wilson, V.  

2010 

England 

Students´ experiences 

of managing type 1 

diabetes 

Att undersöka 

erfarenheter av ungdomar 

hur de hanterar sin 

diabetes typ 1 vid 

högskolan eller 

universitetet 

Design: Studien har en kvalitativ design.  

Urval: Ungdomar i åldrarna 17–19 år med 

T1DM. 

Datainsamling: Semistrukturerad 

telefonintervju. 

Analys: Tematisk analys 

23 

(0) 

- Studenterna upplevde 

svårigheter att leva ett spontant 

liv med sin T1DM 

- känslor av skam kan påverka 

egenvården. 

K 

I 

 

 


