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Sammanfattning 
Bakgrund: År 2018 diagnostiserades 7630 barn och ungdomar med diabetes mellitus i 
Sverige. Diabetes mellitus typ 2 var tidigare en sällsynt diagnos hos barn och ungdomar men 
har ökat i takt med övervikt, fetma och fysisk inaktivitet. Barnkonventionen ger barn och 
ungdomar rättigheten att stödjas av familjen samt hälso- och sjukvården för att hantera 
sjukdomen på bästa sätt. Syfte: Var att belysa hur barn och ungdomar med diabetes mellitus 
typ 2 kan stödjas i sin sjukdom. Metod: Litteraturöversikt som genomfördes med systematisk 
sökning, granskning och analys av kvalitativa och kvantitativa artiklar. Sökningarna utfördes i 
databaserna Academic Search Elite, CINAHL, MEDLINE, PsycINFO och Scopus. 
Litteraturöversikten bestod av nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Barn och ungdomar med 
diabetes mellitus typ 2 var i stort behov av ett fungerande nätverk. Positivt och uppmuntrande 
stöd var en hörnsten i självhantering av sjukdomen. Emotionellt och praktiskt stöd från 
familjen och vännerna hade stor betydelse för individens diabeteshantering. Även 
barnsjuksköterskan hade en viktig roll i att stödjande barnet eller ungdomen genom att 
informera, undervisa och skapa ett bra samarbete och en god relation runt individen. Slutsats: 
När barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 fick stöd från omgivningen underlättades 
diabeteshanteringen. 
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Abstract 
Background: In 2018, 7630 children and adolescents with diabetes mellitus were diagnosed 
in Sweden. Type 2 diabetes mellitus was previously a rare diagnosis in children and 
adolescents but has increased in line with overweight, obesity and physical inactivity.  The 
Convention on the Rights of the Child gives children and adolescents the right to be supported 
by the family and the health and medical services to manage the disease in the best way. 
Purpose: Was to illustrate how children and adolescents with type 2 diabetes mellitus can be 
supported in their disease. Method: Conducted with systematic search, review and analysis of 
qualitative and quantitative articles. The searches were performed in five databases. The 
literature review consisted of nine scientific articles. Results: Children and adolescents with 
type 2 diabetes mellitus were in great need of a supporting network. Encouraging support was 
a cornerstone of self-management of the disease. Emotional and practical support from the 
family and friends was of great importance for the individual's diabetesmanagement. Even the 
pediatric nurse had an important role in supporting the child or adolescent by informing, 
teaching and creating a good relationship around the individual. Conclusion: When children 
and adolescents with type 2 diabetes mellitus received support from the environment, diabetes 
management was facilitated. 
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Inledning  
Nationella diabetesregistret ([NDR],2018) visar att 7630 barn och ungdomar i Sverige 
diagnostiserades år 2018 med diabetes mellitus. Cirka en fjärdedel av dessa lider av övervikt 
eller fetma. Registret uppger en total siffra för diabetes mellitus och det finns inga specifika 
uppgifter om antalet barn och ungdomar med diagnostiserad diabetes mellitus typ 2 (NDR, 
2018). 

Diabetes mellitus är en sjukdom som funnits sedan urminnes tider. Diabetes betyder ”rinna 
igenom” och mellitus ”honungssöt” (Hanås, 2014). Det är ett kroniskt sjukdomstillstånd som 
innebär att det drabbade barnet eller ungdomen får en absolut eller en relativ insulinbrist som 
kan leda till nedsatt insulinkänslighet. Detta tillstånd ger en förhöjd plasmaglukos (p-glukos) 
(Carlsson & Forsander, 2012). 

Diabetes mellitus typ 2 har fram till idag varit mycket sällsynt bland barn och ungdomar. I 
takt med att övervikt, fetma och fysisk inaktivitet ökat ses en ökning av diagnosen (Zappas & 
Granger, 2017). Carlsson och Forsander (2012) uppger att det sedan mitten av 1990-talet har 
diagnostiserats fler fall av diabetes mellitus typ 2 i vissa delar av världen, exempelvis i USA. 
Förekomsten av diabetes mellitus typ 2 i Sverige har ökat, däremot ses inte samma ökning 
som i till exempel USA (Carlsson & Forsander, 2012). 

Carlsson och Forsander (2012) beskriver att de vuxna i familjen har en viktig roll i att stödja 
barnet i diabeteshanteringen och har det praktiska ansvaret för behandlingen. Med stigande 
ålder och mognad bör individen successivt engageras och utbildas mer i sin sjukdom och 
behandling (Carlsson & Forsander, 2012). Barnsjuksköterskan har en central roll i att skapa 
ett bra samarbete mellan individen, familjen, hälso- och sjukvården samt skolan för att främja 
diabeteshanteringen. Det är betydelsefullt att barnsjuksköterskan identifierar utmaningar i 
diabetshanteringen och försöker hitta lösningar på dessa problem tillsamman med alla i 
nätverket (Freeborn, Loucks, Dyches, Olsen & Mandleco, 2013). 

 

Bakgrund 
 

Diabetes mellitus  
Världshälsoorganisationen, WHO, (2006) diagnoskriterier för diabetes mellitus är ett 
fasteplasmaglukosvärde på 7 mmol/L eller högre utan andra symtom. Alternativt vid förhöjd 
p-glukos på 11,1 mmol/L eller högre i kombination av ett eller flera symtom som exempelvis 
ökad törst, stor urinmängd, trötthet och avmagring i det akuta skedet (WHO, 2006). Ett 
förhöjt glykosylerat hemoglobin (HbA1c) är enligt Kaufman et al. (2009) ett blodprov som 
utgör ytterligare stöd för diagnosen. Barn och ungdomar som diagnostiseras med diabetes 
mellitus har vanligtvis förhöjt p-glukos i kombination med ett eller flera symtom (Kaufman et 
al., 2009).  

Diagnoskriterierna ger dock ingen upplysning om vilken diabetestyp barnet eller ungdomen 
har drabbats av. Utredning av anamnes, hereditet, förlopp, grad av insulinberoende, 
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förekomsten av diabetesautoantikroppar och C-peptidnivå är nödvändig för att bedöma 
diabetestypen (Begum & Rahman, 2016). 

Carlsson och Forsander (2012) betonar att diabetes mellitus typ 2 resulterar i en komplex 
kedja av metabola rubbningar, vilket kan utvecklas under en längre tid hos barn och 
ungdomar. Sjukdomen orsakas enligt Carlsson och Forsander (2012), Kaufman et al. (2009) 
samt Narasimhan och Weinstock (2014) av en insulinresistens som uppstått på grund av att 
betacellerna inte längre kunnat kompensera för en tillräcklig ökning av insulinutsöndringen. 
Insulinresistens kan uppstå på grund av fetma, fysisk inaktivitet, infektion, rökning, 
glukotoxicitet eller lipotoxicitet, i kombination med ärftliga faktorer (Carlsson & Forsander, 
2012; Kaufman et al., 2009; Narasimhan & Weinstock, 2014). 

Vid insjuknandet av diabetes mellitus typ 2 ses en mildare symtombild och ett långsammare 
sjukdomsförlopp än vid andra typer av diabetes mellitus som vid exempelvis diabetes mellitus 
typ 1 och Maturity Onset Diabetes in Young, MODY (Begum & Rahman, 2016). Symtomen 
kan enligt Carlsson och Forsander (2012), Begum och Rahman (2016) och Reinehr (2013) till 
en början vara mycket diskreta och asymtomatiska, vilket kan medföra att sjukdomen 
upptäcks och diagnostiseras när individen söker för andra sjukdomar eller vid rutinbesök i 
primärvården. Carlsson och Forsander (2012) belyser att en fördröjning av diagnostiseringen 
kan förekomma då exempelvis ökad törst kan bortförklaras av vuxna som stress, varmt klimat 
eller en ovana hos barnet eller ungdomen. Även barn och ungdomar med akuta 
infektionssjukdomar kan uppvisa symtom som exempelvis hyperglykemi, vilket kan dölja 
diagnosen diabetes mellitus. Det är därför viktigt att utreda med glukostoleranstest och analys 
av autoantikroppar för att inte missa diagnosen (Carlsson & Forsander, 2012). 

 

Definition av barn och ungdom  
Definitionen av barn presenteras av barnkonventionen UNICEF Sverige (2009) som alla barn 
under 18 år. Tillsammans har flertal länder skrivit under Förenta Nationernas konvention om 
barnens rättigheter till åtgärder för att upprätthålla en god förebyggande hälsovård. 
Barnkonventionen ratificerade i Sverige år 1990 (UNICEF Sverige, 2009). En ungdom är 
enligt WHO (2008) en individ mellan 10–19 år som befinner sig i ett stadie mellan barn och 
vuxen. Det sker då en fysisk, mental, emotionell och social förändring hos individen. 
Canadian pediatric society (2003) beskriver adolescensen som en början till fysiologisk 
normal pubertet. Canadian pediatric society (2003) och WHO (2008) är överens om att det 
inom sjukvården kan finnas en viss flexibilitet i beskrivningen av begreppet ungdom. 
Definitionen av youth förklaras av Förenta nationen ([FN], 2007) och UNESCO (2017) som 
en individ i åldern 15–24 år. Individen befinner sig i en övergångsperiod från barnets 
beroende till vuxenlivets självständighet och medvetenhet. FN (2007) menar att åldersspannet 
15–24 år valdes till begreppet youth av statistiska skäl och för att inte påverka definitionen i 
medlemsländerna.  
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Barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 
Carlsson och Forsander (2012) betonar att målsättningen är att individen själv kan behärska 
grunderna i sin behandling. I övre tonåren bör normalt tonåringen vara huvudansvarig för sin 
behandling med stöd från familjen och diabetesteamet (Carlsson & Forsander, 2012). Hanås 
(2014) menar att tonåringar tenderar att vara mycket intresserade av sina kroppar och visar 
ofta ett positivt intresse för information angående sjukdomens medicinering och dess 
påverkan på hälsan. Under tonårstiden testas gränser och det är viktigt att individen får stöd 
från omgivningen. Vidare beskriver Hanås (2014) att många tonåringar har en oro inför 
framtiden. Det kan exempelvis vara oro över sjukdomens påverkan på yrkesval, 
partnerförhållande och sena komplikationer som diabetes mellitus kan medföra. Dessa tankar 
kan leda till depression (Hanås, 2014).  Barn och ungdomar som drabbats av diabetes mellitus 
typ 2 får snabbare och mer omfattande komplikationer i förhållande till vuxna (Pyle, 2013; 
Tryggestad & Willi, 2014).  

För att motverka en negativ självbild för barnet eller ungdomen anser Hanås (2014) att vuxna 
inte ska ha förbud och regler kring sjukdomen. Det kan skapa motstånd och försämrad 
följsamhet till behandlingen. Barnet eller ungdomen är i behov av uppmuntran, beröm och 
medkänsla. Vidare framhåller Hanås (2014) att motivation är en viktig faktor för individen 
som främjar en god egenvård. Diabetes mellitus typ 2 är en sjukdom som barnet eller 
ungdomen får leva med 24 timmar om dygnet och kan på så vis påtagligt påverka livskvalitén. 
Individen måste själv ta ställning till om livet ska anpassas efter sjukdomen eller tvärtom 
(Hanås, 2014). 

 

Övervikt och fetma 
Övervikt och fetma presenteras av Craig och Huang (2009) samt Pinhas-Hamiel, Standiford, 
Hamiel, Dolan, Cohen och Zeitler (1999) som huvudorsaken till att barn och ungdomar 
diagnostiseras med diabetes mellitus typ 2. WHO (2018) uppger att övervikt och fetma är ett 
globalt hälsoproblem som totalt bidrar till fler dödsfall över hela världen än undervikt. År 
2016 fanns det 41 miljoner barn under fem år och 340 miljoner barn och ungdomar mellan 5–
19 år som led av övervikt eller fetma. Den grundläggande orsaken till övervikt eller fetma 
bland barn och ungdomar är en obalans mellan kaloriintag och kaloriförbrukning. Som i det 
flesta fallen orsakas av ett högt intag av energitäta livsmedel med hög fetthalt i kombination 
med ökad fysisk inaktivitet. Vidare framhåller WHO (2018) att övervikt och fetma definieras 
som onormal eller överdriven uppbyggnad av fett som kan påverka hälsan. Barn och 
ungdomar som lider av övervikt eller fetma kan besväras av andningsbesvär, högt blodtryck, 
diabetes mellitus och psykologisk påverkan. Det finns även en ökad risk för fortsatt fetma i 
vuxen ålder och att drabbas av följdsjukdomar samt dö i förtid (WHO, 2018).  

Cole och Lobstein (2012) beskriver Body Mass Index (BMI) som ett mått på förhållande 
mellan längden och vikten och används för att definiera övervikt och fetma. Användning av 
BMI hos barn och ungdomar gör det möjligt att bedöma graden av övervikt och fetma (Cole 
& Lobstein, 2012). 
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Fysisk inaktivitet 
Regelbunden fysisk aktivitet anses av Folkhälsomyndigheten (2008) som betydelsefullt för 
barn och ungdomar. En god fysik motverkar effektivt riskfaktorer så som hjärt- och 
kärlsjukdomar samt ökat BMI (Folkhälsomyndigheten, 2008). Tyvärr har det noterats en 
kraftig minskning av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar med mindre tid utomhus och 
ökad skärmtid (Folkhälsomyndigheten, 2008; Moreaus, Lissner, Olsson & Sjöberg, 2015).   

Det sociala livet och livsstilsförändringar förändras i takt med att individen växer. Präglas 
barnet av en stillasittande livsstil tidigt i livet kommer den följa med upp till tonåren (Moreaus 
et al., 2015). Folkhälsomyndigheten (2008) och Moreaus et al. (2015) menar att den fysiska 
inaktiviteten kan bero på det ändrade samhällsklimatet. Den fysiska inaktiviteten ökar risken 
för barn och ungdomar att bilda en insulinkänslighet som kan leda till kroniska sjukdomar 
som exempelvis diabetes mellitus typ 2 (Folkhälsomyndigheten, 2008; Moreaus et al., 2015). 

 
Behandling vid diabetes mellitus typ 2  
Narasimhan och Weinstock (2014) samt Carlsson och Forsander (2012) skriver att den initiala 
behandlingen för diabetes mellitus typ 2 hos barn och ungdomar varierar och den initiala 
behandlingen beror på de kliniska fynden. I ett akut skede hos barn och ungdomar, när 
diabetestypen ej är diagnostiserad, är behandlingen insulin. Vid ett stillsamt insjuknande och 
vid en fastställd diabetes mellitus typ 2 diagnos påbörjas en per oral behandling med tablett 
Metformin för att sänka p-glukos värdet (Carlsson & Forsander, 2012; Narasimhan & 
Weinstock, 2014). I vissa fall är behandling med tablett Metformin otillräcklig och det krävs 
att insulin sätts in som en del av behandlingen (Carlsson & Forsander, 2012).   

Narasimhan och Weinstock (2014) belyser vikten av att kombinera den farmakologiska 
behandlingen med livsstilsförändringar hos barn och ungdomar i form av god kosthållning 
och ökad fysisk aktivitet (Narasimhan & Weinstock, 2014). Det diskuteras att redan vid 
insjuknandet av diabetes mellitus typ 2 påbörja behandling vid förhöjda lipider och/eller 
förhöjt blodtryck relaterat till komplikationer som kan uppstå (Carlsson & Forsander, 2012). 

 

Diabetesteamet 
Enligt Carlsson och Forsander (2012) så finns det flera diabetesteam i Sverige. Teamet har 
medicinsk kompetens och hög beteendevetenskapligt kunnande och består av barnläkare, 
barnsjuksköterska, kurator, psykolog och dietist med fördjupad kunskap om diabetes mellitus. 
Diabetesteamets uppgift är att förmedla en god kunskap om sjukdomen och en förståelse för 
behandlingsprinciperna till den drabbade individen och familjen. Följsamheten till 
behandlingen avgörs i högsta grad av familjens psykologiska och sociala resurser. Vilket är 
viktigt att diabetesteamet tar hänsyn till för att uppnå optimal behandling (Carlsson & 
Forsander, 2012). 
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Elevhälsans roll  
I Sverige finns det enligt Socialstyrelsen (2017) en tydlig lagstiftning (SOSFS 2009:6) som 
innebär att barn och ungdomar har rätt till att få hjälp med sin egenvård under skoltiden. 
Individens ansvariga läkare och sjuksköterska har dock det yttersta ansvaret för behandlingen. 
Skolans rektor är skyldig att se till att barnet får den hjälp han eller hon behöver under skoltid. 
Till sin hjälp har rektorn elevhälsan, vilken ska användas som ett verktyg i skolans 
hälsofrämjande och förebyggande arbete samt i skolans arbete med att stödja elevernas 
utveckling mot utbildningens mål (Socialstyrelsen, 2017). Skolsköterskan ingår i elevhälsan 
och har en unik roll för barn och ungdomar i skolan då hon/han är en samordnare och har som 
mål att bevara och förbättra elevers fysiska och psykiska hälsa samt främja hälsosamma 
levnadsvanor (Socialstyrelsen, 2017). Det är viktigt att skolsköterskan får information om 
elevens diagnos samt att lärare och annan personal på skolan får utbildning om sjukdomen för 
att uppnå en trygg skolmiljö för barnet eller ungdomen (Carlsson & Forsander, 2012). 
Diabetes mellitus kan enligt Holmes, Cant, Fox, Lampert och Greer (1999) ha en negativ 
påverkan på inlärningen då blodsockernivån bland annat kan påverka uppmärksamheten och 
impulskontrollen. Att stödja individen i sin sjukdom är viktigt för säkerhet, inlärning och 
diabeteshantering. Det är betydelsefullt att det finns en samverkan mellan individen, familjen, 
skolan och hälso- och sjukvården för att skapa trygghet och säkerhet samt förbättrade 
utbildningsresultat (Holmes et al., 1999). 

 

Stödet 
Begreppet stöd beskrivs av Health Quality Ontario (2009) som både praktisk och emotionellt. 
Health Quality Ontario (2009) och Socialstyrelsen (2017) menar att stöd tillhandahållas av 
familj, vänner och sjukvårdspersonal för att skapa goda förutsättningar för individen i sin 
diabeteshantering. Socialstyrelsen (2017) betonar i sina riktlinjer för diabetesvården att 
individen ska erbjudas stöd, råd och utbildning som omvårdnadsåtgärd för att stärka individen 
i diabeteshanteringen. Målet är att öka individens kunskap och skapa följsamhet till egenvård 
(Socialstyrelsen, 2017). Barnkonventionen UNICEF Sverige (2009) anser att alla barn har rätt 
till god hälsa, tillgång till hälso- och sjukvård och rehabilitering. De har även rätt till social 
trygghet, stöd från föräldrar och vårdnadshavare samt från staten (UNICEF Sverige, 2009). 

 

Omvårdnadsteoretiska referensramar 
Den amerikanska sjuksköterskan Nola J Pender utformade omvårdnadsteorin The Health 
Promotion Model (HPM) (Pender, Murdaugh & Parsons, 2011). HPM beskrivs som en modell 
med möjligheten att utforska olika kognitiva faktorer samt faktorer som kan påverka en 
individs motivation till hälsosam livsstil. Modellen innefattar en kartläggning av faktorer som 
hindrar eller stärker individen i att bevara eller förändra sitt beteende. Kartläggningen av 
faktorer ger barnsjuksköterskan möjligheten att stärka barnet eller ungdomen genom att 
fokusera på fördelarna till beteendeförändringen. Pender et al.  (2011) menar att individens 
tidigare beteende har en stor inverkan på individens beteendeförändring. HPM beskriver 
begreppet self-efficacy som individens tro på sig själv och upplevelse av sitt beteende eller 
handling i olika situationer. Self-efficacy är en viktig faktor till beteendeförändring hos 
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individen. En ökad tilltro till sin förmåga att utföra förändringar medför att barnet eller 
ungdomen upplever färre hinder vid beteendeförändringar. Yttre påverkan från exempelvis 
familjen och/eller hälso- och sjukvården är en betydelsefull faktor som kan påverka hur 
individen förhåller sig till beteendeförändringarna (Pender et al., 2011). 

 

Problemformulering 
Flertalet studier visar att diabetes mellitus typ 2 hos barn och ungdomar är ett växande 
problem världen över. Bakomliggande faktorer till ökningen är övervikt, fetma och fysisk 
inaktivitet. Eftersom det befintliga kunskapsläget utgår främst från vuxna är det betydelsefullt 
att belysa hur barn och ungdomar kan stödjas i sin sjukdom. 

 

Syftet 
Syftet var att belysa hur barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 kan stödjas i sin 
sjukdom. 

 

Metod 
 
Design 
Litteraturöversikten genomfördes med systematisk sökning, granskning och analys med både 
kvalitativa och kvantitativa artiklar (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Genom detta 
tillvägagångssätt kan den vetenskapliga forskningen i det aktuella ämnet sammanfattas och 
bidra till att öppna upp för vidare forskning och fördjupning (Bettany-Saltikov & McSherry, 
2016). 

Bettany-Saltikov och McSherry (2016) beskriver att litteraturöversikten ska utgå ifrån ett 
tydligt syfte och utifrån det identifiera, välja och värdera ut artiklar med hög kvalitet. I 
enlighet med Bettany-Saltikov och McSherry (2016) omvandlades syftet till en sökstrategi i 
sju steg: 

1. Syftet formulerades om till meningsbärande ord utifrån förkortningen PEO som står för: 
Population (befolkning), Exposure (exponering), Outcome (resultat). 

2. Nyckelord identifierades och formulerades 
3. Synonymer till dessa nyckelord identifierades. Det var viktigt att plocka ut alla nyckelord 

relaterat till syftet. 
4. Kombinerade nyckelorden med hjälp av booleska operatör (OR, AND samt NOT). 
5. Identifierade böjningar och stavelser av valda nyckelord.  
6. Konstruerade sökstrategin. 
7. Formulerade sökorden och sökkombinationerna (Bilaga A, tabell 4). 
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Urval 
Sökstrategin genomfördes utifrån upprättande av inklusion- och exklusionskriterier (Tabell 1). 

Tabell 1. Inklusion- och exklusionskriterier. 

 Inklusionskriterierna Exklusionskriterier 
Population (P) 
 

Barn och ungdomar med diabetes 
mellitus typ 2 
0–19 år 

Vuxna 
>19 år 
 

Exposure (E) 
 

Diabetes mellitus typ 2 Graviditetsdiabetes, artiklar med 
enbart diabetes mellitus typ 1 och 
MODY 

Outcome (O) 
 

Stödet till barn och ungdomar med 
diabetes mellitus typ 2 

 
 
 

   
 

De vetenskapliga artiklarna som belyste hur barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 
kunde stödjas inkluderades i litteraturöversikten. Artiklarna skulle vara publicerade från 
2008–2018, skrivna på engelska och uppnå kriterier för att vara vetenskapliga, granskade av 
en sakkunnig person (peer review) samt godkända av en etisk kommitté. I litteraturöversikten 
inkluderades även tre artiklar som förutom att ta upp barn och ungdomarna syn på hur de kan 
stödjas i sin sjukdom även tog upp föräldrarna, framförallt mammornas, och vårdgivarens 
perspektiv av stöd till barn och ungdomarna. 

Artiklar som exkluderades i sökningarna var artiklar som endast innehöll barn och ungdomar 
med diabetes mellitus typ 1 eller MODY, individer med icke-diagnostiserade diabetes 
mellitus typ 2, individer över 19 år, graviditetsdiabetes och medicinskt inriktade artiklarna 
samt review artiklar. 

 

Datainsamling 
Sökningarna genomfördes i fem olika vårdvetenskapliga databaser: Academic Search Elite, 
CINAHL (forskning inom medicin, omvårdnad och hälsa), MEDLINE (forskning inom 
medicin, omvårdnad och hälsa), PsycINFO (forskning inom psykologi, management och 
socialt stöd) och Scopus (databas med största abstrakt- och citationsdatabasen av peer-
reviewed litteratur). 

Sökorden identifierades genom olika termer i de olika databaserna. I huvuddatabasen 
MEDLINE använde Medical Subject Headings (MeSH). I databasen Academic Search Elite 
användes subject terms, i CINHAL genomfördes sökningarna med hjälp av subject headings 
och i PsycINFO genom thesaurus. Sökningarna i Scopus genomfördes med fritext, då det inte 
var möjligt att söka med MeSH-termer eller några av de andra termerna i denna databas.   
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Sökorden som användes i samtliga databaser valdes utefter litteraturöversiktens syfte. 
Trunkering användes för att vidga sökträffarna. Detta ger ordstammen olika ändelser. 
”Diabetes type 2”, ”adolescent diabetes”, ” child* diabetes”, ”youth diabetes” och ”support” 
gav en sökning som svarade på litteraturöversiktens syfte och innehöll hanterbart med 
material (Tabell 2).   

 

Tabell 2. Sökord enl. Population, exposure och Outcome (PEO) 

Population Exposure Outcome 
Adolescent 
Child 
Youth 
 

Type 2 diabetes                                  
Type 2 diabetes mellitus  
T2dm 

Support 

   
 

Vid genomförandet av sökningen i databaserna kombinerades sökorden med de booleska 
operatörerna AND och OR. Vid användandet av OR mellan söktermerna i ett sökblock ges 
instruktioner till databasen att söka på den ene eller andra söktermen som angivits, detta 
utvidgar sökningen. Användandet av operatören AND innebär att båda söktermerna ska finnas 
med i sökningen, vilket specificerar sökningen. Då den booleska söktermen NOT används i en 
sökning tillsammans med ett sökord innebär det att angivet ord inte skall finnas med i 
sökningen, vilket begränsar sökningen (Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, SBU, 2017). Det booleska ordet NOT valdes att inte användes i 
litteraturöversikten. Sökningens resultat kan utläsas i bilaga A (Tabell 4). 

 

Databearbetning och analys 
De vetenskapliga artiklarna som inkluderades i litteraturöversikten bearbetades utefter PEO 
(Tabell 2) (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Det gjordes en systematisk genomgång av 
sökningarna där titlar och abstrakt lästes. De artiklar som inte svarade på litteraturöversiktens 
syfte eller uppfyllde inklusionskriterierna valdes bort. Vidare lästes de valda artiklarna i 
fulltext. Resultatet av samtliga sökningar presenteras i ett flödesschema enligt PRISMA 
(Bilaga B). Prisman visar steg för steg antalet artiklar som inkluderade och exkluderades 
under sökningarna till litteraturöversikten.  

De utvalda artiklarna kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s granskningsmallar (2017) för 
kvantitativa respektive kvalitativa vetenskapliga artiklar. Mallarna innehåller frågor ur olika 
kvalitetsaspekter som påverkar studiernas tillförlitlighet (SBU, 2017). Alla funna artiklar 
granskades för att litteraturöversikten skulle ha så få bias som möjligt, det vill säga ha så få 
systematiska eller osystematiska metodfel i insamlingen och tolkningen av data. Målet var att 
inkludera artiklar till resultatet som ansågs bidra med medel och höga kvalitetsindikationer. I 
litteratutöversiken inkluderades sju kvalitativa artiklarna som granskades utifrån “Mall för 
kvalitetsgranskning av diagnostiska studier (GRADE)”. En kvantitativ artikel vilken 
granskades med ” Mall för kvalitetsgranskning av randomiserade studier” och en mixad 
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kvalitativ och kvantitativ studie som granskades av båda mallarna som beskrivs ovan. 
Artiklarna granskades först separat och sedan tillsammans för att se om bedömningen var 
samstämmig, vilket stärker reliabiliteten (SBU, 2017). Totalt inkluderades nio artiklar, varav 
fem bedömdes vara av hög kvalitet och fyra av medelhög kvalitet. Artiklarna presenteras 
närmare i en artikelöversikt (Bilaga C, tabell 6). 

 

Forskningsetiska överväganden 
Ur ett etiskt perspektiv kan svårigheter uppstå då barn och ungdomar involveras i forskning. 
Eftersom de har svårare att bedöma risker, överblicka konsekvenser och påverkas lättare av 
andra (Codex, 2018).  

Codex (2018) beskriver tillsammans med Sandman och Kjellström (2013) att barnets 
vårdnadshavare ska enligt lag om etikprövning 18 § informeras och ge samtycke för att barn 
under 15 år ska kunna delta i forskningsstudien. Barnet ska så långt som möjligt få en 
åldersanpassad information om forskningen och trots vårdnadshavarnas samtycke har barnet 
rätt till att motsätta sig deltagandet i studien. Då forskningsstudien påverkar barnets privata 
omständigheter bör inte vårdnadshavare alltid ha inblick. I dessa fall krävs en diskussion med 
en etikprövningsnämnd innan påbörjad forskning (Codex, 2018; Sandman & Kjellström, 
2013). Sandberg och Kjellström (2013) uppmärksammar Helsingforsdeklarationen som idag 
är den mest omtalade och inflytningsrika forskningsetiska koden. Helsingforsdeklarationen 
betonar patientens intresse och välfärd tyngre än samhällets och forskningens behov 
(Sandman & Kjellström, 2013).  

Vetenskapliga artiklar bör enligt Sandman och Kjellström (2013) var genomförda med hänsyn 
till att forskning som inkluderar människor skyddar individens grundläggande värderingar och 
rättigheter (Sandman & Kjellström, 2013). Likt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer 
inkluderades endast artiklar i litteraturöversikten som var granskade och bedömda av en etisk 
kommitté.  

Nyttan av att genomföra litteraturöversikten var att sprida kunskap om diabetes mellitus typ 2 
hos barn och ungdomar. Det upplevs som att det finns en stor okunskap om diagnosen i 
samhället. Nyttan var också att lyfta fram vikten av hur barn och ungdomar ska stödjas i sin 
diabeteshantering. Risker som kunde uppstå var att datamaterialet förvrängdes och felaktig 
information spreds. För att minska risken för att personliga värderingar och tidigare 
erfarenheter ska påverka litteraturöversikten har detta diskuterats. 

 

Resultat  
Resultatet presenteras utifrån nio vetenskapliga artiklar. Artiklarna belyste stödet till barn och 
ungdomar med diabetes mellitus typ 2. Analys av artiklarna resulterade i tre kategorier och 
fyra subkategorier (se Tabell 3).  Kategorierna och subkategorierna presenteras tillsammans 
med artiklarnas författare i bilaga A (tabell 5). 
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Tabell 3. Kategorier och subkategorier 

Kategorier Subkategorier 
Familjen har en central roll i att stödja barnet eller 
ungdomen  

Familjen betydelsefull för emotionellt stöd 
Hela familjen behöver involveras i 
livsstilsförändringarna  

 Eget ansvar kontra vårdnadshavarnas behov av 
kontroll 
Berätta om diagnosen 

Vännerna betydelsefulla för att skapa en frizon  
Individanpassad vård  

 

Familjen har en central roll i att stödja barnet eller ungdomen  
Familjen betydelsefull för emotionellt stöd  
I Protudjer, Dumontet och McGavock (2014) studie framkom det att stödjande relationer var 
en hörnsten i självhanteringen av diabetes mellitus typ 2. Brouwer et al. (2012) och Anderson 
och Tulloch-Reid (2013) betonade att barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 var i 
stort behov av ett fungerande nätverk i form av familj som fanns där för individen och stödjer 
honom eller henne i sin sjukdom. Brouwer et al. (2012), Auslander et al. (2010), Protudjer et 
al. (2014), Anderson och Tulloch-Reid (2013) samt Turner, Percival, Dunger, Olbers, Barrett  
och Shield (2014) betonade att familjen har en mycket betydelsefull roll emotionellt i 
stödjandet av individen som drabbats av diabetes mellitus typ 2. Mulvaney et al. (2008) 
framhöll i studien att när barnet eller ungdomen erbjuds en stödjande familjemiljö underlättar 
det för individen jämfört med när han eller hon befann sig i andra miljöer. Stöd från familjen 
bidrog enligt Auslander et al. (2010) till en minskad rädsla och oro samt en känsla av trygghet 
hos individen. George et al. (2017) presenterade att familjen har en värdefull uppgift i att 
stödja individens känslor, vara positiv och ha ett optimistiskt synsätt. Brouwer et al. (2012), 
Mulvaney et al. (2008) och George et al. (2017) studie belyste att det är betydelsefullt att 
familjen stödjer individen genom att ha förståelse och kunskap om sjukdomen och 
diabeteshantering, uppmuntrar samt deltar i livsstilsförändringar. 

 

Hela familjen behöver involveras i livsstilsförändringarna 
En stödjande familjemiljö underlättar individens diabeteshantering gällande kost, motion, 
kontroll av p-glukos samt medicinering (Brouwer et al., 2012; Auslander et al., 2010; 
Protudjer et al., 2014; Anderson & Tulloch- Reid, 2013; Turner et al., 2014). Auslander et al. 
(2010), Huynh et al. (2015) och George et al. (2017) poängterade att det var en stor utmaning 
för många familjer att förändra livsstilen till en mer hälsosam livsstil, framförallt gällande 
kosten. Vårdnadshavarna beskrev i George et al. (2017) studie att livsstilsförändringarna var 
den största utmaningen eftersom omgivningen inte förändrade livsstilen. Individen upplevde 
enligt Anderson och Tulloch-Reid (2013) stöd från sin familj när hela familjen involveras i 
livsstilsförändringarna. Turner et al. (2014) uppmärksammade att många barn och ungdomar 
upplevde brist på stöd vid livsstilsförändringar, framförallt kost, då någon eller några i 
familjen inte förändrade sin livsstil. I Turner et al. (2014) studie framkom det att de flesta 
barnen och ungdomarna förändrade sin livsstil efter diagnostisering men föll tillbaka till sin 
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gamla livsstil om de inte fick stöd från sin familj. Protudjer et al. (2014) och Turner et al. 
(2014) menade att familjens ekonomi kunde ha en negativ påverkan på hälsosamma 
kostvanor. Anderson och Tulloch-Reid (2013) skrev i studien att kosten låg till grund för 
många konflikter mellan individen och föräldrarna. Vid bristande diabeteshantering framkom 
det enligt Anderson och Tulloch-Reid (2013) att vissa föräldrar hotade sitt barn med olika 
konsekvenser som bidrog till upplevelse av bristande stöd hos individen. Vilket i sin tur 
kunde medföra att individen inte berättar för sina föräldrar vid bristande diabeteshantering av 
exempelvis kost (Anderson & Tulloch-Reid, 2013).  

En okunskap om sjukdomen hos föräldrarna hade en negativ påverkan på stödet (Mulvaney et 
al., 2008; George et al., 2017). George et al. (2017) betonade i studien att vårdnadshavarna 
upplevde att de hade svårt att ge ärliga svar på grund av bristande kunskap.  Protudjer et al. 
(2014) belyste att vissa föräldrar kände skam och skuld över att ha skapat en ohälsosam 
livsstil för sitt barn som har medfört att deras barn har diagnostiserats med diabetes mellitus 
typ 2. Barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 kan enligt Auslander et al. (2010) 
Mulvaney et al. (2008) och Protudjer et al. (2014) uppleva stöd och få en ökad förståelse för 
sjukdomen samt en vilja att genomföra livsstilsförändring då det fanns en familjemedlem med 
sjukdomen. 

Turner et al. (2014) betonade i studien att barn och ungdomar med bristande stöd från 
familjen eller om individen själva valde att vara mottaglig för stödet som gavs riskerade att 
fortsätta leva en ohälsosam livsstil gällande både kost och motion. När barnet eller ungdomen 
däremot var mottaglig för att stödjas i sin sjukdom förbättrades förutsättningarna för 
livsstilsförändringar och självhanteringen av sjukdomen diabetes mellitus typ 2 (Turner et al., 
2014). 

 

Eget ansvar kontra vårdnadshavarnas behov av kontroll  
Vårdnadshavarnas behov av övervakning och kontroll ökade efter att barnet och ungdomen 
insjuknat i diabetes mellitus typ 2 (Auslander et al., 2010; George et al., 2017; Mulvaney et 
al., 2008). Enligt George et al. (2017) framkom det att föräldrarna ökade sitt behov av kontroll 
och konstanta påminnelser. Ungdomarna i denna studie beskrev hur föräldrarna hjälpte till 
med övervakning men de beskrev även en brist på frihet (George et al., 2017). Mulvaney et al. 
(2008) påvisade att ett positivt handlande från vårdnadshavarna var uppmuntrande medan tjat 
och att för ofta ställa frågor om olika mätvärden upplevdes negativt. Samtliga individer i 
Auslander et al. (2010) studie beskrev att påminnelser var hjälpsamma, men kunde även 
upplevas irriterande. Barn och ungdomarna i Andersson och Tulloch-Reids (2010) studie 
ansåg att deras vårdnadshavare ignorerade deras kompetens. Vårdnadshavarna diskuterade 
vidare hur de utvecklade strategier för att undvika konflikter, där vårdnadshavarna inte helt 
uteslöt sötsaker utan kompromissade och lät sina barn och ungdomar äta onyttig mat med 
måtta (Andersson och Tulloch-Reids, 2013). Även i Mulvaney et al. (2008) studie framkom 
det att förlorade privilegier vid bristande diabeteshantering var lämpligt för att stödja 
individen i sin diabeteshantering. Vidare betonade Anderson och Tulloch-Reid (2013) att 
diagnosen diabetes mellitus typ 2 bidrog hos vissa barn och ungdomar till stort 
ansvarstagande, medan andra barn och ungdomar gjorde revolt. Mulvaney et al. (2008) 
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uppmärksammade att vissa barn och ungdomar raderade mätvärden eller använde en väns 
blod för analys av p-glukos. Vårdnadshavarna i Auslander et al. (2010) studie beskrev att 
barnet eller ungdomen använde kosten för att göra revolt. Anderson och Tulloch-Reid (2013) 
framhöll att föräldrarna behandlade sina sjuka barn eller ungdomar olika. Vissa skämde bort 
det sjuka barnet eller ungdomen och gav det mer tid och uppmärksamhet medan andra 
föräldrar betonade vikten av likabehandling gentemot syskon. En konflikt uppstod mellan 
föräldrarna och individen då barnet eller ungdomen upplevde att han eller hon vill ha mer 
egenansvar, vilket hade en negativ inverkan på stödet (Anderson & Tulloch-Reid., 2013). 
Mulvaney et al. (2008) uppmärksammade att det kunde vara svårt som förälder att stödja sitt 
barn eller ungdom när han eller hon inte vill lyssna, raderade mätvärden och hade en bristande 
diabeteshantering. 

 

Berätta om diagnosen 
Många föräldrar uppmuntrade sina barn och ungdomar att berätta om sin sjukdom för andra 
Vilket gav barnet eller ungdomen möjlighet att träffa andra individer med samma diagnos och 
utbyta erfarenheter (Auslander et al., 2010; Anderson och Tulloch-Reid, 2013). Även i 
George et al. (2017) studie framkom det att föräldrarna var stödjande mot barnet eller 
ungdomen i att våga berätta om sin diagnos eftersom de ansåg att det var betydelsefullt för 
omgivningen att ha information och kunskap för att kunna ge individen stöd i sin 
diabeteshantering. Barn och ungdomar i Brouwer et al. (2012) studie som hade berättat om sin 
diagnos upptäckte att andra i omgivningen också var drabbade av diabetes mellitus. De 
upplevde då en känsla av tillhörighet och kunde få stöd i sin diabeteshantering. Brouwer et al. 
(2012) och George et al. (2017) betonade att våga berätta om diagnosen för individer i 
omgivning som inte hade samma diagnos gav en ökad kunskap och förståelse för barnet eller 
ungdomens livssituation. Brouwer et al. (2012), Auslander et al. (2010), Mulvaney et al. 
(2008) och Anderson och Tulloch-Reid (2013) studier belyste att vissa individer med 
diagnosen diabetes mellitus typ 2 inte ville berätta om sin sjukdom för omgivningen eftersom 
de hade en rädsla för att känna sig annorlunda, bli utstötta eller behandlas annorlunda 
gentemot andra (Brouwer et al., 2012; Auslander et al., 2010; Mulvaney et al., 2008; 
Anderson & Tulloch-Reid., 2013). Några individerna i Brouwer et al. (2012) studie beskrev 
att de inte vill oroa sina vänner och valde därför att inte berätta om sin diagnos. Auslander et 
al. (2010) poängterade att det var betydelsefullt att barnet eller ungdomen fick stöd i att våga 
berätta om sin diagnos för omgivningen eftersom det annars kunde utgöra ett hinder för god 
diabeteshantering (Auslander et al., 2010). 

 

Vännerna betydelsefulla för att skapa en frizon 
Stödjande relationer från vänner var betydelsefullt och underlättade diabeteshanteringen. 
Framförallt äldre ungdomar var i behov av stöd från vännerna (Protudjer et al., 2014). 
Vännernas stöd kunde enligt Brouwer et al. (2012), Auslander et al. (2010) och Mulvaney et 
al. (2008) visas genom tillgänglighet och att vännerna fanns där och lyssnade på individen. 
För diabeteshaneringen lyfte Brouwer et al. (2012) att det var värdefullt att barnet eller 
ungdomen fick stöd från sina vänner både i medgång och motgång. Vänner kunde stödja 
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individen genom att hitta på vardagliga aktiviteter tillsammans som inte var kopplade till 
diagnosen, skratta och ha roligt samt att prata om framtidsplaner (Brouwer et al., 2012). 
Brouwer et al. (2012) och Mulvaney et al. (2008) studier beskrev att vännerna hade en 
betydelsefull roll i diabeteshanteringen genom att stödja individen i kost, motion och 
medicinering. Individerna i Brouwer et al. (2012) studie hade en önskan om att deras vänner 
skulle träna med dem, påminna om matrestrektioner samt hjälpa till med p-glukos 
övervakning. Stödet från vännerna skapade enligt Mulvaney et al. (2008) en frizon för 
individen där han eller hon kunde slappna av och vara sig själv. Mobbning eller bristande stöd 
från vännerna kunde medföra hälsorelaterade problem som hade en negativ påverkan på 
diabeteshanteringen (Mulvaney et al., 2008). 

 

Individanpassad vård  
Barnsjuksköterskan ska enligt Protudjer et al. (2014) studie ge en individanpassad vård och se 
till individens och familjens behov av stöd. Som barnsjuksköterska var det betydelsefullt att 
bygga upp en god relation till barnet eller ungdomen och familjen för att kunna ge optimal 
vägledning och stöd. Det var även viktigt att stödja familjen i att skapa en god familjerelation 
(Protudjer et al., 2014). För att undvika konflikter betonade Anderson och Tulloch-Reid 
(2013) att barnsjuksköterskan skulle försöka hitta strategier och arbeta individanpassat för att 
förbättra samarbetet mellan hälso- och sjukvården, individen och familjen. Protudjer et al. 
(2014) framhöll i studien att barnsjuksköterskan hade en viktig uppgift i att stödja och ge 
barnet eller ungdomen och familjen kunskap om kost, motion och medicinering. Det var 
betydelsefullt att stödja individen i att hantera sin övervikt eller fetma. För att barnet eller 
ungdomen skulle ändra sitt beteende var det betydelsefullt att han eller hon själv kommer till 
insikt för att få en förståelse för betydelsen av livsförändringarna. En ohälsosam livsstil 
påverkades av olika faktorer exempelvis okunskap om kost, bristande ekonomi och kulturell 
bakgrund. Olika bakomliggande faktorer till en ohälsosam livsstil var i behov av ett 
individanpassat stöd (Protudjer et al., 2014). I Ellis, Naar-King, Chen, Moltz, Cunningham 
och Idalski-Carcone (2012) studie jämfördes två grupper där ena gruppen fick telefonstöd och 
den andra gruppen fick stöd via hembesök i ett halvår. Båda grupperna kontrollerade HbA1c 
efter att stödinsatsen avslutades och efter ytterligare sex månader. Det framkom att 
individerna som fick stöd via hembesök minskade HbA1c i jämförelse med individerna som 
fick telefonstöd. Auslander et al. (2010) beskrev att diabetes mellitus typ 2 krävde mycket 
planering och struktur. Samsjuklighet med andra sjukdomar kunde vara ett hinder i samband 
med livsstilsförändringarna, exempelvis astma. Barnsjuksköterskan hade en betydelsefull roll 
i att stödja barn och ungdomar med samsjuklighet i att förändra sin livsstil. Ett bra stöd och ett 
gott samarbete mellan barnsjuksköterskan, individen och föräldrarna förbättrade individens 
livskvalitet och fördröjde uppkomsten av diabeteskomplikationer samt minskar kostnaderna 
för hälso- och sjukvården (Auslander et al., 2010). Mulvaney et al. (2008) studie betonade att 
individerna upplevde hälso- och sjukvården som positiv där de fick bra stöd och 
rekommendationer om livsstilsförändring och sjukdomshantering. Barnet eller ungdomen var 
i behov av en trygg skolmiljö för optimal diabeteshantering. Många ungdomar i USA 
upplevde att maten i skolan var dålig och att utbudet i kafeterian var ohälsosamt. Okunskap 
och brist på förståelse hos lärare, personal och andra elever hade en negativ påverkan på 
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diabeteshanteringen. Ett bra samarbete mellan individen, familjen, barnsjuksköterskan och 
skolan stödjer individen i livsstilsförändringarna och diabeteshanteringen (Mulvaney et al., 
2008). 

 

Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Litteraturöversikten baserades på tidigare forskning och kunskap. Data togs fram genom 
systematisk sökning, granskning och analys av artiklar (Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). 
Validiteten, som beskriver trovärdigheten, var relaterat till hur grundligt sökningen var gjord 
och hur sökstrategin presenterades. Sökningarna genomfördes i fem olika databaser för att öka 
möjligheten till relevanta artiklar och för att stärka validiteten i litteraturöversikten. Valet av 
databaserna grundades på syftets ämnesområde ur ett omvårdnadsperspektiv. De databaser 
som användes var Academic Search Elite, CINAHL, MEDLINE, PsycINFO och Scopus. Till 
en början genomfördes även sökningar i PubMed. Denna databas exkluderades på grund av 
att den är sammanlänkad med MEDLINE samt att den inte gav några nya relevanta träffar. 

Genom det valda syftet formades meningsbärande ord utifrån PEO. Det möjliggjorde att 
identifiera befolkning (population), exponeringen (exposure) samt resultatet (outcome) 
(Bettany-Saltikov & McSherry, 2016). Nyckelorden identifierades och formulerades genom 
testsökningar i de ovanstående databaserna för att få en övergripande kunskap om ämnet. De 
genomförda testsökningarna tillsammans med syftet identifierade även synonymer och olika 
sökkombinationer. Genom de olika sökningarna valdes därefter MEDLINE till att vara 
huvuddatabasen i litteraturöversikten.  

I huvudsökningen användes samma sökord i samtliga databaser för att få en konsekvent 
sökning. De sökord som användes för barn och ungdomar i huvudsökningarna var 
”adolescent”, ”child*” och ”youth” för att inkludera både barn och ungdomar. Med vetskap 
om att ”adolescent”, enligt WHO (2008) beskriver barn och ungdomar mellan 0–19 år och att 
”youth” definieras som ungdomar mellan 15–24 år enligt FN (2007) och UNESCO (2017), 
vilket kan omfatta att individen överskrider den valda åldern. Ordet ”youth” valdes att 
behållas för att med säkerhet täcka hela ålderskategorin i litteraturöversikten. Sökorden valdes 
även att användas i litteraturöversikten utefter Karolinska institutets MeSH-termer som 
beskriver ungdomen mellan 13–18 år (2018). De vetenskapliga artiklar som inkluderade 
ungdomar äldre än 19 år exkluderades manuellt. När sökningar genomfördes med 
”adolescent”, ”child*” och ”youth” initialt i kombination med ”diabetes mellitus type 2”, 
resulterade det i många artiklar bland annat om barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 
1. Det medförde att sökningarna i samtliga databaser formulerade om till sökorden 
”adolescent diabetes”, ”child* diabetes” och ”youth diabetes”, vilket svarade på 
litteraturöversiktets syfte och gav de träffar som önskades. I sökningarna användes även 
sökordet ”support” då syftet i litteraturöversikten var att belysa stödet till barn och ungdomar 
med diabetes mellitus typ 2. Genom att omformulera sökningarna blev det lättare att 
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exkludera artiklar som endast innehöll barn och ungdomar med diagnosen diabetes mellitus 
typ 1 och MODY.  

I litteraturöversikten användes booleska orden AND för att specificera sökningen och OR för 
att utvidga sökningen till valda synonymer. Vid testsökningen användes även det booleska 
ordet NOT ”diabetes type 1”. NOT uteslöts i huvudsökningen för att inte gå miste om artiklar 
som innehöll forskning om stödet till barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 1 eller typ 
2. 

Processen i litteraturöversikten följde Bettany- Saltikov och McSherrys (2016) och SBU:s 
(2017) rekommendationer. Processen beskrivs stegvis för att litteraturöversikten ska vara 
lättöverskådlig och kunna kontrolleras och reproduceras (Bettany- Saltikov & McSherry, 
2016; SBU, 2018). Sökningarna i litteraturöversikten genomfördes under januari 2019. Då det 
inte publicerats några artiklar inom det valda ämnet under sökperioden valdes publicitetsåren 
för artiklarna som inkluderades att vara mellan år 2008–2018. Initialt lästes 356 titlar och 
abstrakt på samtliga artiklar för att finna artiklar som svarade på litteraturöversiktens syfte. De 
artiklar som inte svarade på syftet exkluderades. De exkluderade artiklarna beskrev diabetes 
mellitus typ 2 hos vuxna, graviditetsdiabetes men även artiklar som var av medicinsk karaktär 
eller var review artiklar. Artiklar som innehöll enbart diabetes mellitus typ 1 eller MODY 
exkluderades.  Dubbletter mellan databaserna uteslöts manuellt under hela sökprocessen. 
Efter lästa titlar och abstrakt valdes 45 artiklar att läsas i fulltext. Av de 45 artiklarna 
exkluderade 26 då de inte uppfyllde inklusionskriterierna eller belyste stödet. Artiklar som var 
av omvårdnadsvetenskaplig karaktär ingick i litteraturöversikten, däremot exkluderades 
artiklar med medicinsk inriktning. Det resulterade i 19 artiklar som lästes i fulltext och 
bedömdes individuellt med hjälp av SBU:s kvalitativa och kvantitativa granskningsmallar 
(2017). Därefter jämfördes och diskuterades granskningarna och nio artiklar valdes ut för att 
ingå i litteraturöversikten. De artiklar som exkluderades bedömdes ha låg kvalitet eller 
svarade inte på litteraturöversiktens syfte. De valda artiklarna färgkodades utifrån olika teman 
som sedan låg till grund för litteraturöversiktens resultat.   

Åtta av artiklarna som valdes ut till litteraturöversikten var intervjustudier. Tre genomfördes 
som enskilda intervjuer med barnet eller ungdomen och en med intervjuer i fokusgrupper. I 
tre av de valda artiklarna deltog även vårdnadshavarna, framförallt mammorna. Många barn 
och ungdomar bor hemma och därmed har familjen en stor betydande roll i deras liv. Att få 
vårdnadshavarnas synvinkel på hur barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 bäst kan 
stödjas i sin sjukdom ses därför som en styrka i litteraturöversikten. Detta ökade förståelsen 
och möjligheten att få en korrekt bild av barnen och ungdomarnas behov av stöd.  
Intervjuerna genomfördes med öppna frågor vilket gav individerna möjlighet att beskriva sin 
livssituation och behovet av stöd mer utförligt i jämförelse med enkätstudier. En artikel 
genomfördes som en randomiserad studie där barnen och ungdomarna delades in i två grupper 
och fick olika typer av stöd, fysiskt stöd eller telefon stöd. De individerna som fick möta sin 
stödperson hade bättre resultat av stödet genom minskat HbA1C.  

Även vårdgivarens perspektiv togs upp i två av de inkluderade artiklarna. Barnsjuksköterskan 
har en betydande roll i kontakten med hälso- och sjukvården. Att även belysa vårdgivarens 
syn på stödet till barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 ses som en styrka i 
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litteraturöversikten. Det ger möjlighet till en ökad förståelse för barnet och ungdomens 
situation och behov av stöd. 

En styrka med litteraturöversikten var att de valda artiklarna bedömdes vara av hög eller 
medelhög grad av vetenskaplighet enligt SBU:s granskningsmallar (SBU, 2017). De artiklar 
som ingick i litteraturöversikten bestod av olika författare som kom fram till likvärdiga 
slutsatser, vilket gav en ökad reliabilitet i resultatet. Alla inkluderade artiklar var skrivna på 
engelska. Vid översättning till svenska fanns en risk för feltolkning. För att minimera risken 
för feltolkning lästes artiklarna flera gånger och analyserades individuellt. Artiklarna 
analyserades sedan tillsammans och eventuella frågor och oklarheter diskuterades. Detta ses 
som en styrka för att uppnå en ökad validitet.  Enligt SBU (2017) stärks validiteten och risken 
för bias minskar när artiklarna granskas individuellt och sedan gemensamt (SBU, 2017).  

Fem av de valda artiklarna som användes i litteraturöversikten kom från USA, två från 
Kanada och en från Jamaica. Endast en artikel kom från Europa. En anledning kan vara att 
förekomsten av diabetes mellitus typ 2 hos barn och ungdomar är mer vanligt förekommande 
i USA i jämförelse med i de europeiska länderna (Karres et al., 2014). Det leder till att det 
forskas mer inom ämnet i USA i förhållande till Europa. Att majoriteten av artiklarna är 
genomförda i Nordamerika kan ses som en svaghet i litteraturöversikten. Livssituationen och 
samhällsstrukturen i USA kan se annorlunda ut i jämförelse med Sverige.  

I litteraturöversikten valdes artiklar med forskning baserad på barn och ungdomar 0–19 år 
med diabetes mellitus typ 2. Åldern valdes utifrån WHO:s (2008) definition av barn och 
ungdomar. En av de granskade artiklarna berör barn från fem år medan resterande artiklar 
involverar barn och ungdomar 10–19 år. Enligt Jefferies et al. (2018) debuterar diabetes 
mellitus typ 2 sällan innan puberteten. I artiklarna benämns inte könet och därför kan inga 
slutsatser kopplade till flickors och pojkars olika behov av stöd dras. Enligt Pulgaron och 
Delamater (2014) har vissa etniska grupper en mer känd hereditet för diabetes mellitus typ 2. 
Stor del av barnen och ungdomarna som deltog i de granskade artiklarna var afro-amerikaner 
eller latinamerikaner. Detta kan ses som en svaghet i litteraturöversikten då herediteten kan 
skilja sig från det svenska samhället.   

 

Resultatdiskussion  
Samtliga artiklar belyser att stödet är betydelsefullt för barn och ungdomar som drabbats av 
diabetes mellitus typ 2. 

Resultatdiskussionen kommer att kopplas till Penders HPM. Den omvårdnadsteoretiska 
referensramen belyser olika kognitiva faktorer som kan påverka en individs motivation till en 
hälsosammare livsstil. HPM innefattade en kartläggning av faktorer som hindrade eller stärkte 
individen i att bevara eller förändra sitt beteende (Pender et al., 2011). En barnsjuksköterska 
har kunskaper, färdigheter och kompetens att möta barn och ungdomar med tillit och 
förtroende utifrån barnets bästa (Svensksjuksköterskeförening, 2016). 

Artiklarna som ingår i litteraturöversiktens resultatdel berör barn och ungdomar i åldrarna 5–
19 år. Enligt Jefferies et al. (2018) debuterar diabetes mellitus typ 2 sällan innan puberteten. 
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Hanås (2014) betonade att tonårstiden till stor del handlar om att bli självständig och skapa sin 
egen identitet. Under denna period testas gränserna och det är viktigt att individen får stöd av 
omgivningen (Hanås, 2014). I studien av Mulvaney et al. (2008) gav barnen eller ungdomarna 
exempel på upproriska beteende, till exempel låtsades de kontrollera p-glukos värden genom 
att kontrollera en väns blod istället för sitt eget eller ta ut batterier ur sin mätare. Även 
föräldrar i Auslander et al. (2010) studie var oroliga för individens olika sätt att göra revolt. 
De menade att deras barn och ungdomar använde kosten för att rebellera. Under denna tid var 
stödet och engagemanget från vårdnadshavarna avgörande (Mahajerin, Fras, Vanhecke & 
Ledesma, 2008). Barnen och ungdomarna förväntade sig fullt stöd från sin familj under denna 
tid (Mahajerin et al., 2008). 

Svensk sjuksköterskeförening (2016) betonar att när ett barn eller ungdom blir sjukt var det en 
angelägenhet för hela familjen. Åtta av nio artiklar tar upp behovet av att barnen eller 
ungdomarna fick stöd från sin familj. Ellis et al. (2012) tog inte upp ämnet då det var en 
studie som jämförde hembaserat stöd med telefonstöd. Brouwer et al. (2012), Auslander et al. 
(2010), Protudjer et al. (2014), Anderson och Tulloch-Reid (2013) och Turner et al. (2014) 
belyste att familjen hade en mycket viktig uppgift i stödjandet av individen som drabbats av 
diabetes mellitus typ 2. Stödjande relationer var enligt Protudjer et al. (2014) en hörnsten i 
diabeteshanteringen. Barnen och ungdomarna i Brouwer et al. (2012) studie beskrev att deras 
vårdnadshavare var mycket värdefulla. På en skala från ett till tio, skulle de ge sina föräldrar 
en tia. Familjen har enligt LaGreca, Auslander, Greco, Spetter, Fisher och Santiago (1995) en 
betydelsefull roll i att stödja barnet eller ungdomen i diabeteshanteringen med exempelvis 
medicinering och p-glukos kontroller. Flint och Arslanian (2011) resultat visade på samma 
resultat att barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 uppvisade bättre kliniska resultat 
då de involverade sin familj i diabeteshanteringen (Flint & Arslanian, 2011). Även Kyngas 
(2000) framhävde att följsamheten ökade då individen fick stöd från sin familj. Pender et al. 
(2011) betonar att familjen har ett stort inflytande på individens engagemang till 
beteendeförändringar. Socialstyrelsen (2017) ansåg att det fanns många fördelar med en 
stödjande relation från familjen. Stödet har en positiv effekt på livskvalitén, bidrar till ökad 
fysisk aktivitet och förbättrat HbA1c (Socialstyrelsen, 2017). 

Barnen och ungdomarna behövde oftast förändra sin livsstil anmärkningsvärt efter diagnosen 
diabetes mellitus typ 2 och fick hantera många svårigheter samt lära sig mycket nytt 
(Mahajerin et al., 2008). Det framkom i Anderson och Tulloch-Reid, (2013), George et al. 
(2017) och Huynh et al. (2015) resultat att det var en utmaning för individerna att leva ett 
hälsosamt liv med diabetes mellitus typ 2. Zappas och Granger (2017) belyser att det är 
betydelsefullt att göra upp en plan med mål utifrån en realistisk tidsplan baserat på nuvarande 
beteenden. Pender et al. (2011) menar att om ett barn eller ungdom ska kunna genomföra en 
förändring av en specifik handling eller beteende är det viktigt att individens tror på sig själv 
och att hänsyn tas till personliga egenskaper och tidigare erfarenheter. 

Litteraturöversiktens resultat visade att familjens stöd förbättrade förutsättningarna för 
individen att lyckas med livsstilsförändringarna (Brouwer et al., 2012; Auslander et al., 2010; 
Protudjer et al., 2014; Anderson & Tulloch-Reid, 2013; Turner et al., 2014; Huynh et al., 
2015). Samtliga deltagare i Turner et al. (2014) studie beskrev att de genomgått 
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livsstilsförändringar efter att de blivit diagnostiserade med diabetes mellitus typ 2. I många 
fall hade individen fallit tillbaka till tidigare mönster gällande kost och tränade enbart när 
föräldrarna hade tid att köra dem till träningen. I de familjer där hela familjen ändrade sin 
livsstil underlättade det diabeteshanteringen för barnet eller ungdomen (Turner et al., 2014). 
Detta resultat är samstämmigt med resultat av Flint och Arslanian (2011) som fastslog att det 
var viktigt för individen att involvera hela sin familj och på så vis stödjas i 
diabeteshanteringen. Vidare visade resultatet i denna litteraturöversikt på att det är en stor 
utmaning att genomföra en livsstilsförändring för många familjer (Auslander et al., 2010; 
Huynh et al., 2015; George et al., 2017). Anderson och Tulloch-Reid (2013) och George et al. 
(2017) resultat poängterade att det krävs att hela familjen involveras för att få goda 
förutsättningar att lyckas med livsstilsförändringarna. I George et al. (2017) studie tyder det 
på att livsstilsförändringarna var den svåraste utmaningen efter diagnosen för familjen. Även 
familjen var i stort behov av stöd och uppmuntran för att klara av att genomföra 
livsstilsförändringarna (Jefferies et al., 2018). Enligt Hanås (2014) ska informationen inriktas 
på beteende istället för kunskap. Som barnsjuksköterska är det betydelsefullt att 
uppmärksamma barnet eller ungdomens samt familjens resurser för att kartlägga faktorer som 
stärker förmågan till egenvård och vid behov motivera till förändrad livsstil (Svensk 
sjuksköterskeföreningen, 2016; Zappas & Granger, 2017). Som barnsjuksköterska är det 
viktigt att engagera och uppmuntra hela familjen i livsstilsförändringarna (Zappas & Granger, 
2017). 

Pender et al. (2011) menar vidare att upplevda hinder försvårar möjligheten till förändring och 
leder till bristande motivation hos individen och att det därför var viktigt att fokusera på 
fördelarna till beteendeförändringarna. Protudjer et al. (2014) belyste att det primära målet för 
att uppnå en god självhantering av sin diagnos diabetes mellitus typ 2 var att hantera sin 
övervikt. I en studie av Bragg, Tucker, Kaye och Desmond (2009) framkom att ungdomar 
ansåg att sociala influenser hade störst betydelse för att de skulle förbli motiverade och kunna 
genomföra de förändringar som krävdes. Stimulerande var att utöva roliga aktiviteter till 
exempel med bra musik och att må bättre efter träningen. Hinder för viktminskningen kunde 
vara tidsbrist, aktivitet som var fysiskt krävande ledande till obehag och högre prioritering av 
annat. 

Föräldrarna i George et al. (2017), Anderson, Tulloch-Reid (2013) och Auslander et al. (2010) 
studier hade olika behov av att kontrollera sitt barn eller ungdom gällande 
diabeteshanteringen. Auslander et al. (2010) resultat framhävde att vårdnadshavarnas 
kontrollbehov kunde upplevas både som hjälpsamt och stödjande men även som irriterande 
och stressande. Anderson och Tulloch-Reid (2013) studie påvisade att vissa vårdnadshavare 
var i behov av att kontrollera sitt barn eller ungdom 24 h/dygn, vilket skapade en stress hos 
individen som hade en negativ påverkan på stödet. Vårdnadshavarna i Andersson och 
Tulloch-Reids (2013) studie diskuterade vidare hur de utvecklade strategier för att undvika 
konflikter, där vårdnadshavarna inte helt uteslöt sötsaker utan kompromissade och lät sina 
barn och ungdomar äta onyttig mat med måtta. Även ungdomarna i Mulvaney et al. (2008) 
studie menade att kompromisser och förlorade privilegier vid dåligt skött diabetes var ett bra 
sätt att stödja dem i sin diabeteshantering. Wang, Pomerantz och Chen (2007) menade att 
psykologisk kontroll där vårdnadshavarna försökte kontrollera barnets eller ungdomens tankar 
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och känslor skrämde individen eftersom det påverkade deras egna intellektuella utveckling. 
Beteendekontroll var däremot främjande för individen eftersom det kontrollerade barnets eller 
ungdomens aktivitet och gav dem önskvärd vägledning, utan att hämma deras utveckling 
(Wang et al., 2007). 

Vännerna hade enligt Brouwer et al. (2012) och Mulvaney et al. (2008) studie en viktig roll i 
livsstilsförändringarna genom att stödja individen i kost, motion och medicinering. Även 
Jefferies et al. (2018) studie styrkte att det var viktigt att involvera vännerna i förändringarna 
av kost och motion. I La Greca, Follansbee och Skyler (1990) studie framkom det att 
individen fick framförallt emotionellt stöd från sina vänner och praktiskt stöd från sin familj. 
Enligt Huus och Eskar (2007) var stödet från familjen och hälso- och sjukvården viktigt men 
att få stöd och förståelse från sina vänner ansågs vara viktigast. 

Rankin, Harden, Barnars, Stephen, Kumar och Lawton (2018) beskrev att stödjande relationer 
från vänner delades in i tre kategorier och som överlappade varandra. Kategorierna var 
övervakare, hjälpare och att få känna sig normal (Rankin et al., 2018). Vännernas kunde visa 
sitt stöd enligt Brouwer et al. (2012), Auslander et al. (2010) och Mulvaney et al. (2008) 
resultat genom att de var tillgängliga och att de tog sig tid att lyssna. Vänner kunde även 
enligt Brouwer et al. (2012) studie stödja individen genom att hitta på vardagliga aktiviteter 
tillsammans som inte var kopplat till diagnosen. En ungdom i studien beskrev att en vän är en 
person som stödjer dig i allt du gör, rätt eller fel. Vidare upplevde ungdomarna att de fick stöd 
från vännerna när de spenderade tid tillsammans eller hittade på aktiviteter som inte var 
kopplade till diagnosen (Brouwer et al., 2012). Kyngas (2000) menade att individens 
följsamhet till diabeteshanteringen ökade när barnet eller ungdomen hade stöd från sina 
vänner och upplevde en känsla av normalitet. Enligt Pender et al., (2011) är sannolikheten för 
engagemang och beteendeförändring större då det är förknippat med positiv påverkan. Stödet 
från vännerna bidrog enligt Mulvaney et al. (2008) resultat till en frizon för individen där han 
eller hon kunde vara sig själv. Rankin et al. (2018) studie påvisade att stöd från vännerna i 
diabeteshanteringen medförde att individen blev mer oberoende av sina föräldrar. Enligt 
Spencer, Cooper och Milton (2012) upplevde föräldrarna sig tryggare när deras barn eller 
ungdom var tillsammans med vänner som hade kunskap och förståelse för diagnosen diabetes 
mellitus typ 2. Huus och Eskar (2007) beskrev att stödjande vänner som var involverade i 
diagnosen kunde stödja barnet eller ungdomen till att klara av att vara annorlunda och att våga 
vara sig själva (Huus & Eskar 2007). Vidare menar Spencer et al. (2012) att barn och 
ungdomar som inte upplevde stöd från sina vänner visade på brister i diabeteshanteringen 
alternativt undvek sociala situationer då individen prioriterade sin diabeteshantering (Spencer 
et al., 2012). 

Vårdnadshavarna i George et al. (2017) studie berättade om att det var svårt att ge ärliga svar 
till barnen eller ungdomarna då de hade bristande kunskap om diagnosen. Många gånger hade 
vårdnadshavarna bristande kunskap om diagnosen patofysiologi (George et al., 2017). Zappas 
och Granger (2017) betonar att det är viktigt att barnsjuksköterskan ger hela familjen 
information och utbildning om sjukdomen för att kunna öka familjens stödjande funktion. 
Jefferies et al. (2018) studie visade på samma resultat och menade att hela familjen var i 
behov av kunskap för att öka förståelsen för livsstilsförändringarnas positiva inverkan på 
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diagnosen. Hela familjen var i behov av utbildning för att förstå principerna för behandling av 
diabetes mellitus typ 2 och för att förstå behovet av livsstilsförändringar (Levine, Ringham, 
Kalarchian, & Wisniewski, 2001). Barnsjuksköterskan har integrerad kunskap i omvårdnad 
och pediatrik samt kunskaper, färdigheter och kompetens gällande näringsbehov och kost 
under uppväxten. Barnsjuksköterska ska individuellt och i grupp kunna ge ålderssanpassad 
information och utbilda individen samt familjen i sjukdom, vård och behandling samt försäkra 
sig om att barnet och ungdomen har förstått informationen (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016). Pender et al., (2011) betonar att barnsjuksköterskans huvudsakliga är att främja hälsa. 

Enligt barnkonventionen, artikel 24 (UNICEF Sverige, 2009), har barn rätt till god hälsa, 
tillgång till hälso- och sjukvård samt till rehabilitering. Individen har rätt att få optimalt stöd i 
hemmet, men även i skolan. För att barn och ungdomar ska kunna få bästa möjliga stöd i 
skolan måste kunskapen om diagnosen spridas. Barnen och ungdomarna i Mulvaney et al. 
(2008) studie belyste att det fanns en bristande förståelse hos många lärare i skolan på grund 
av bristande kunskap. Många individer i studien beskrev även att maten i skolan var dålig och 
utbudet i kafeterian var ohälsosam (Mulvaney et al., 2008). Enligt svensk skollag (SFS 
2010:800) från 1997 är kommunerna skyldiga att servera avgiftsfri mat till elever på 
grundskolan. Lagen kompletterats med kvalitetskrav på näringsinnehåll år 2010 och lagen 
trädde i kraft 1 juli år 2011 (Riksdagen, 2010). Barnen och ungdomarna i Mulvaney et al. 
(2008) studie menade att skolan var i behov av ökad kunskap för att skolan skulle ha 
möjlighet att ge optimalt stöd. Som barnsjuksköterska är det enligt Brackney och Cutshall 
(2015) betydelsefullt att se barnets eller ungdomens behov av stöd i sin diabeteshantering i 
skolan. Enligt Brackney och Cutshall (2015) samt Jackson et al. (2015) var det betydelsefullt 
att det fanns en vårdplan som beskrev barnet eller ungdomens behov, detta för att skapa en 
trygg skolmiljö (Brackney & Cutshall, 2015; Jackson et al., 2015). Hanås (2014) hävdade att 
svenska skolor oftast har god förståelse för ett barn eller ungdom med diabetes mellitus. 

Barnen och ungdomarna i Andersson och Tulloch-Reids (2013) studie var överens om att ett 
genomgripande avslöjande om deras diagnos skulle leda till att människor runt omkring dem 
skulle behandla dem annorlunda. Majoriteten av individerna i Auslander et al. (2010) studie 
upplevde en känsla av att de var annorlunda i jämförelse med sina vänner. En del individer 
ville inte att deras vänner skulle veta om deras diagnos. De som däremot hade berättat för sina 
vänner om sin diagnos upplevde att de gynnats av detta (Auslander et al., 2010). Om 
individen var öppen och berättar för omgivningen om sin diagnos påvisade Brouwer et al. 
(2012) studie att vetskapen bidrog till en ökad förståelse för individens livssituation. Genom 
att berätta ökade möjligheten att träffa andra barn och ungdomar med samma diagnos och 
utbyta erfarenheter. Dessutom uttryckte flera individer en känsla av samhörighet med andra 
som hade diabetes mellitus, en känsla att de med diabetes mellitus förstod varandras 
erfarenheter bättre än de som inte hade diagnosen och kunde därmed ge varandra stöd. En del 
ungdomar hade en uppfattning om att när de väl hade berättat om sin diagnos var det många 
andra som hade diagnosen i omgivningen (Brouwer et al., 2012). Kyngas (2000) påvisade att 
det var positivt att ingå i en stödgrupp och träffa barn och ungdomar med samma diagnos för 
att ta del av andra individers erfarenheter, rädslor och diabeteshantering. Rankin et al. (2018) 
menade i motsatt att vissa barn och ungdomar upplevde det mer stödjande att träffa vänner 
med samma intressen snarare än med samma diagnos. Pender et al., (2011) menar att yttre 
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påverkan från till exempel vänner kan antingen ha en positiv eller negativ påverkan på 
individens beteendeförändring. 

Flera barn och ungdomar i Mulvaney et al. (2008) resultat beskrev hälso- och sjukvården som 
positivt där de fick bra stöd och rekommendationer om sin diabeteshantering (Mulvaney et al., 
2008). Spencer et al. (2012) betonade även att de flesta familjerna upplevde att hälso- och 
sjukvårdens stöd var ovärderligt. Enligt Pender et al. (2011) är det viktigt att motivera och 
stärka barnet vilket leder till positiva tankar och en ökad tilltro till sig själv. Detta gav 
barnsjuksköterskan större möjligheter att främja hälsosammare matvanor och fysisk aktivitet 
(Pender et al., 2011). Barnsjuksköterskan ska i sitt arbete enligt Svensk sjuksköterskeförening 
(2016) använda de metoder som är evidensbaserade och bygger på beprövad erfarenhet och 
som gör störst nytta för barnet eller ungdomen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). För att 
kunna stödja barnet eller ungdomen på bästa sätt är det betydelsefullt att individen är delaktig 
i sin diabeteshantering. Barnsjuksköterskan har en viktig roll i att se helheten och kartlägga 
behovet av stöd (Zappas & Graner, 2017). 

Barnsjuksköterskan ska bidra med kunskap och samverka för att skapa en miljö som bygger 
på ömsesidig respekt och tillåter öppen kommunikation för att uppnå en god och säker vård 
med gemensamt beslutsfattande (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Vårdpersonalen ska 
enligt Protudjer et al. (2014) studie arbeta med att stödja familjerelationerna. Enligt Zappas 
och Granger (2017) finns det många gånger en konflikt mellan föräldrarna som 
barnsjuksköterskan behöver ta hänsyn till. Anderson och Tulloch-Reid (2013) framhöll att 
barnsjuksköterskan skulle försöka hitta strategier för ett optimalt samarbete mellan barnet 
eller ungdomen, familjen och hälso- och sjukvården. Även studien av Jackson et al. (2015) 
påvisade att barnsjuksköterskan bör arbeta för ett gott samarbete mellan barnet eller 
ungdomen, familjen, skolan och hälso- och sjukvården. En stödjande relation från 
barnsjuksköterskan ökar enligt Kyngas (2000) följsamheten i diabeteshanteringen. För att 
barnsjuksköterskan ska kunna stödja individen och familjen på bästa sätt menar Spencer et al. 
(2012) att det måste finns goda relationer runt barnet eller ungdomen. Vidare belyste Kyngas 
(2000) att en tvåvägs kommunikation möjliggjorde förhandling av ett avtal om skötsel mellan 
hälso- och sjukvården och barnet eller ungdomen. I barnkonventionen (UNICEF Sverige, 
2009) framgår det att barn och ungdomar i den utsträckning det är möjligt ska delta i sin egen 
vård. Individen ska bli lyssnad till och ges möjlighet att framföra sina synpunkter. Svensk 
sjuksköterskeförening (2016) anser att barnsjuksköterskan ska möjliggöra optimal delaktighet 
i omvårdnadsarbetet. Barnets eller ungdomens önskan kan däremot motsätta sig det som är 
bäst för individen. Barnsjuksköterskan bör sätta barnet eller ungdomen i första rummet och 
lyssna på individens åsikter men även förespråka den behandling och de livsstilsförändringar 
som är bäst för individen (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Turner et al. (2014) belyser 
att de barn och ungdomar som inte var mottagliga för stödet valde att fortsätta leva en 
ohälsosam livsstil. Det är viktigt att stödja barnet, ungdomen samt familjen att återta kontroll 
över situationen för att minska risken för fortsatt ohälsosam livsstil, vilket påskyndar 
utvecklingen av diabeteskomplikationer. Om barnet, ungdomen eller familjen inte vill 
acceptera individens sjukdom hamnar barnsjuksköterskan i ett etiskt dilemma. Enligt 
Socialstyrelsen (2018) måste autonomin balanseras mot den etiska principen att inte skada. En 
konflikt uppkommer i barnet eller ungdomens självbestämmande och integritet. Ur etiskt 
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perspektiv är det mycket viktigt att ge saklig och välgrundad information samt stödja 
individen i att fatta beslut baserat på kunskap samt en medvetenhet om riskerna 
(Socialstyrelsen, 2018). Enligt Svensk sjuksköterskeförening (2016) ska barnsjuksköterskan i 
första hand kommunicera direkt med barnet eller ungdomen och omvårdnaden bör anpassas 
till individens individuella behov (Svensk sjuksköterskeförening, 2016). Protudjer et al. 
(2014) studie styrkte att det betydelsefullt att vården är individanpassad. Svensk 
sjuksköterskeförening (2016) anser att en förutsättning för detta är att ge en individanpassad 
vård med hänsyn till barnets unika behov och att se individen och familjen som experter på 
sin vardag med hänsyn till barnets eller ungdomens önskemål och värderingar. Brackney och 
Cutshall (2015) samt Pender et al. (2011) anser att barnsjuksköterskan har en central roll i att 
stödja individen genom att främja hälsa och förebygga komplikationer kopplade till 
sjukdomen. 

För att lyfta fram ny forskning inom området diabetes mellitus typ 2 är frågan om 
samhällsrelevans betydelsefull. I Sverige och Europa är forskningen kring diabetes mellitus 
typ 2 begränsad i jämförelse med exempelvis USA. Forskning bidrar till en ökad kunskap och 
förståelse, vilket är viktigt för den drabbade individen, familjen, hälso- och sjukvården samt 
omgivningen. Det är därför viktigt att ny forskning som kan relateras till det svenska 
samhället genomförs för att sprida och öka kunskapen om hur barn och ungdomar med 
diabetes mellitus typ 2 kan stödjas i sin sjukdom.  

 

Konklusion 
Barnsjuksköterskan har en viktig uppgift i att förmedla kunskap och förståelse för att stödja 
individen, familjen, elevhälsan och vännerna för att öka sjukdomsinsikten och förståelsen för 
barnet eller ungdomens livssituation. Familjen har en viktig roll genom att stödja individen 
både emotionellt och praktiskt, men framförallt i det praktiska stödet gällande 
livsstilsförändringarna för att uppnå optimal diabeteshantering. Från vännerna upplevs 
framförallt ett emotionellt stöd där individen inte känner sig annorlunda och har en frizon. 
Även det praktiska stödet från vännerna har en betydelse för diabeteshanteringen. Att barn 
och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 får det stöd de behöver är oerhört viktigt för att de 
ska kunna hantera sin diagnos på bästa sätt både för den aktuella livskvalitén men även för att 
förhindra eventuella långsiktiga komplikationer.  

 

Implikation  
För att minska antalet fall av barn och ungdomar med diabetes mellitus typ 2 är det 
nödvändigt att rikta samhällets resurser mot förebyggande arbete som kan orsaka diagnosen, 
exempelvis övervikt och fetma. Mer forskning inom ämnet är viktigt för att samhället och 
hälso- och sjukvården ska uppmärksamma och aktivt arbeta med problemet.   
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Bilagor 
Bilaga A    
Tabell 4. Översikt av sökning  

 
DATABASER            SÖKORD 

           
EXKLUDERING 

Medline Type 2 diabetes OR                                  
type 2 diabetes mellitus OR 
T2dm AND adolescent diabetes 
type 2 AND support                  
                                           

 17 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
child* diabetes type 2 AND 
support 
 

                                    27 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
youth diabetes type 2 AND 
support  
             

                                      7 

Academic 
search elite 

Type 2 diabetes OR                                  
type 2 diabetes mellitus OR 
T2dm AND adolescent diabetes 
type 2 AND support      
                                                

                                    16 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
child* diabetes type 2 AND 
support  
                                                    

                                    19 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
youth diabetes type 2 AND 
support  
             

                                    11 

        CINAHL Type 2 diabetes OR                                  
type 2 diabetes mellitus OR 
T2dm AND adolescent diabetes 
type 2 AND support      

  8 

  
Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
child* diabetes type 2 AND 
support 
 

                             
                                    
 
                        
             

 
23 
  
                             
                              



   
   

 

 

 

 
 
 
 

DATABASER 

 
 
 
 
   SÖKORD 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
EXKLUDERING 

          Type 2 diabetes OR                                  
type 2 diabetes mellitus OR T2dm 
AND adolescent diabetes type 2 
AND support 
 
      

 10 

Scopus Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
child* diabetes type 2 AND 
support 

 37 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
youth diabetes type 2 AND 
support 
 
 
 

   4 

PsycINFO Type 2 diabetes OR                                  
type 2 diabetes mellitus OR T2dm 
AND adolescent diabetes type 2 
AND support 
  
     

 74 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
child* diabetes type 2 AND 
support 
 
 

 68 

 Type 2 diabetes OR Type 2 
diabetes mellitus OR T2dm AND 
youth diabetes type 2 AND 
support 

 17 



Tabell 5.   Resultat översikt med identifierade artiklar   

Referenser (författare, år)                        Kategori/Tema (markera med kryss vilken kategori artikeln ingår i) 

  
 

Familjen har en central roll i att stödja barn eller ungdomar  
Familjen 
betydelsefull 
för 
emotionellt 
stöd 

Hela familjen 
behöver 
involveras i 
livsstilsförän
dringarna 

Eget ansvar 
kontra 
vårdnadshava
rens behov av 
kontroll  

Berätta om 
diagnosen 

 

Vännerna 
betydelsefulla för att 
skapa en frizon 

Individ-anpassad vård 

Anderson, M., & Tulloch-
Reid, M. 2013 
 

           X        X                     X                          X              X 

Auslande, W., Sterzing, P., 
Zayas, L., & White, N.  
2010 
 

           X               X                     X                          X            X            X 

Brouwer, A., Salamon, K., 
Olson, K., Yelich-Koth, S., 
Fleischman, K., Hains, A., 
Davies, H., & Kichler, J. 

2012 

           X           X                                               X            X  

Ellis, D., Naar-King, S., 
Chen, X., Moltz, K., 
Cunningham, P., & 
Idalski-Carcone,A. 2012
  

               X 



                
 
 
 
 

George, S., Pulgaron, E., 
Ferranti, D., Agosto, Y., 
Toro., Ramseur, K., & 
Delamater, A. 2017 

           X          X                X                          X   

Huynh, E., Rand, D., 
McNeill, C., Brown, S., 
Senechal, M., Wicklow, 
B., Dart, A., Seller, E., 
Dean, H., Blydt-Hansen, 
T., & McGavock, J.  2015 

         X                X 

Mulvaney, S., Mudasiru, 
E., Schlundt, D., 
Baughman, C., Fleming, 
M., VanderWoude, A., 
Russell, W., Elasy, T., & 
Rothman, R. 

2008 

           X          X                   X                         X        X               X 

 

 

 

 

 



                             
Protudjer, J., 
Dumontet, J., & 
McGavock, J. 

2014 
 

           X                     X 
 

                               X            X 

Turner, K., 
Percival, J., 
Dunger, 
D.,Olbers, T., 
Barrett, T., & 
Shield, J  

2014 

          X                      X   

              



 

Bilaga B  
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en

tif
ic

at
io
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Excluded 
Duplicates (n=118) 

Title and abstract review   (n=356)  

Full-text articles assessed for eligibility (n=45) 

Excluded  
Not relevant 
(n=311) 

Sc
re

en
in

g 
El

ig
ib

ili
ty

 

Excluded 
Not relevant (n= 26) 

Full-text articles second opinion assessed  
for eligibility (n= 19)  

In
cl

ud
ed

 

Studies included in the analysis  (n=9) 

Excluded 
Not relevant (n=10) 

Figur 1. Flödesschema enligt PRISMA.      

                            Database search 

Electronic database: 

Academic search elite             n= 70  
Cinahl                                      n= 72 
Medline                                   n= 105 
PsycINFO                                n= 184 
Scopus                                     n= 43 
 
Manuel search                        n= 0 
 
Total= 474 
 



 

Bilaga C 
Tabell 6. Artikelöversikt över artiklarna som ingår i resultatet 

Författare, år, land, 
kvalitetsbedömning 

Forskningsfokus/ Syfte Metod, urval och analys (fr. år - 
t.o.m) 

Resultat och slutsats 

Anderson, M., & Tulloch-Reid, M. 
2013 
Jamaica 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Hög kvalité 
 
 

Syftet var att undersöka förhållanden och 
hanteringen av diabetes mellitus mellan 
vårdgivare och ungdomarna. 

Forskningsdesignen var en kvalitativ 
intervjustudie. Gruppdiskussioner 
genomfördes med hjälp av en 
ämnesguide med öppna frågor. 

19 ungdomar, 12- 16 år 

19 vårdgivare, 16 mammor 

Tematisk analys är för att identifiera, 
analysera och rapportera data. Tematisk 
analys ger ett organiserat sätt att beskriva 
och tolka kvalitativa data. Identifierade 
negativa fall (dvs exempel från data som 
strider mot de identifierade mönstren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadshavarna gav praktiskt 
och emotionellt stöd vilket var 
uppskattat. 
Vårdnadshavarna utvecklade 
olika strategier för att undvika 
konflikter i relationen med deras 
barn. 
 
Slutsats: Det är viktigt att 
vårdgivare tar hänsyn till 
relationen vårdnadshavare - 
Barn/ungdom 
 



 
 

Auslander, W., Sterzing, P., Zayas, L., & 
White, N. 
2010 
USA 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Hög kvalité 

Syftet var att identifiera psykosociala 
resurser och hinder för självhantering 
bland afroamerikanska ungdomar med 
diabetes mellitus typ 2 och deras mödrar 

Forskningsdesignen var en kvalitativ 
studie med semistrukturerad 
intervjuer med öppna frågor. 
Fenomenologisk studiedesign.    
 
10 ungdomar, 14–19 år. 
10 mammor  
 
Intervjuerna spelades in, transkriberades 
och kodades av ett team. Datakodning 
och dataanalys utifrån modifierad 
Grounded Theory metod 
 

Resurser inkluderade mammans 
roll som den primära 
stödpersonen, framväxten av 
större själveffektivitet och 
hantering av tiden, 
familjeigenkänning av 
sjukdomens allvar och närvaro 
av stödjande vänner.  Barriärer 
inkluderade samsjuklighet, kost 
och andra utmaningar, negativ 
påverkan och ekonomiska 
problem.  
Slutsats: Ungdomarna och 
mammor hade liknande 
uppfattningar om resurser och 
hinder för självhantering som 
presenterade i åtta teman. 
 

Brouwer, A., Salamon, K., Olson, K., 
Yelich-Koth, S., Fleischman, K., Hains, 
A., Davies, H., & Kichler, J. 
 
2012 
 
USA 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Medelhög kvalité  

Syftet var att undersöka ungdomars 
upplevelse av stöd med diabetes mellitus 
typ 2. 

Forskningsdesignen var en kvalitativ 
studie med semistrukturerade intervjuer.  
 
Åtta ungdomar, 11–16 år 
 
2008–2010 
 
Data analyserades kvalitativt med hjälp 
av Consensual Qualitative Research-
metodiken (CQR). CQR upprätthåller 
vetenskaplig stränghet och validitet 
genom en replikabel process där flera 
forskare arbetar tillsammans för att bilda 
en enda konsensus om teman genererad 
från data granskning.  
 

Presenterar i fyra 
huvudkategorier: 
Stöd för diabetes specifika 
behov, stöd för icke diabetes 
specifika behov, känsla av 
tillhörighet och berätta om sin 
sjukdom 
 
Slutsats: Studien finner att det är 
av stor vikt att ge stöd till 
ungdomar med diabetes mellitus 
typ 2 



 

Ellis, D., Naar-King, S., Chen, X., 
Moltz, K., Cunningham, P., & Idalski-
Carcone, A. 
 
2012 
 
USA 
 
Mall för kvalitetsgranskning 
av randomiserade studier 
 
Medelhög kvalité 

Syftet var att jämföra multisystemic 
therapy (MST), en intensiv hembaserad 
familjebehandling och telefonsupport 
kunde hjälpa ungdomar med diabetes 
mellitus typ 2 

Forskningsdesignen var en randomiserad 
studie där deltagarna randomiserades till 
MST eller telefonstöd 
 
146 ungdomar, 10–18 år 
  
2006–2010 
 
Data samlades in vid baslinjen, sju 
månader (behandlingsterminering) och 
tolv månader (sex månaders 
uppföljning). Statistiska analyser.  

 

Ungdomar med MST hade en 
signifikant förbättring av HbA1c 
i förhållande till de som fick 
telefonsupport. 
 
Slutsats: Stödet genom MST 
förbättrade ungdomarnas 
självhantering av diabetes 
mellitus. 

George, S., Pulgaron, E., 
Ferranti, D., Agosto, Y., Toro., Ramseur, 
K., & Delamater, A.  
 
2017 
 
USA 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Hög kvalité 

Syfte var att identifiera vanliga 
beteendemässiga och psykosociala 
problem 
påverkar T2D-förvaltning i etnisk 
minoritet ungdomar och 
deras familjer. 

Forskningsdesignen var en kvalitativ 
studie med enskilda familjeintervjuer (8 
st.) och flerfamiljs fokusgrupper (2 st.) 
med hjälp av semistrukturerad guide. 
Öppna frågor. 
 
15 ungdomar, 13–17 år 
 
Intervjuerna spelades in, transkriberades 
och kodades av ett team. Texten 
analyserades med innehållsanalys. 
Induktiv metod. 

Resulterade i tre 
huvudkategorier med kognitiv, 
beteendemässig och 
psykosociala utmaningar. 
Familjerna beskriver svårigheter 
med diagnosen och att 
genomföra livsstilsförändring. 
 
Slutsats: Behandlingen av barn 
och ungdomar med diabetes 
mellitus typ 2 är komplex. 
Diagnosen involverar familjen. 



 

Huynh, E., Rand, D., McNeill, C., 
Brown, S., Senechal, M., Wicklow, B., 
Dart, A., Seller, E., Dean, H., Blydt-
Hansen, T., & McGavock, J. 
 
2015 
 
Kanada 
 
Mall för kvalitetsgranskning 
av randomiserade studier och mall för 
kvalitetsgranskning av studier med 
kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Medelhög kvalité 
 

Syftet var att belysa erfarenheterna av 
gruppbaserade livsstilsförändringar för 
ungdomar med diabetes mellitus typ 2. 

Forskningsdesignen var en 
semistrukturerad 
Intervjustudie med mixad metod. 
 
12 ungdomar, 13–18 år (medelålder 14 
år) 
 
2012 (16 veckor) 
 
Tematisk analys för att identifiera, 
analysera och rapportera data. Tematisk 
analys ger ett organiserat sätt att beskriva 
och tolka kvalitativa data. 

Ungdomarna beskriver livet med 
diabetes mellitus typ 2 som 
emotionella utmanande men 
upplevelsen av positiv med stöd 
och god relation. Det var viktig 
för självhanteringen av diabetes 
mellitus. 
 
Slutsats: Vikten av att skapa en 
trygg miljö för barn och 
ungdomar med diabetes mellitus 
typ 2. 

Mulvaney, S., Mudasiru, E., Schlundt, 
D., Baughman, C., Fleming, M., 
VanderWoude, A., Russell, W., Elasy, 
T., & Rothman, R. 
 
2008 
 
USA 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Hög kvalité 

Syftet var att dokumentera hinder och 
hjälpmedel för självhantering som 
uppfattas av ungdomar med diabetes typ 
2. 

 

 

Forskningsdesignen var en kvalitativ 
studie med intervjuer i fokusgrupper. 
Frågor utformade av utbildade 
gruppmedlemmar. 
 
6 fokusgrupper 
24 ungdomar, 13-19 år (medelålder 15,2 
år) 
 
September 2003-juni 2005 
 
Intervjuerna spelades in, transkriberades 
av tre olika team. 
Analys med rammetoden.  
Induktiv metod. 
 

Ungdomarna identifierade både 
hinder för och underlättande av 
självhantering. Ungdomarna såg 
det positivt och negativt att ha en 
annan familjemedlem med 
sjukdomen. Men även finna en 
normalisering och balans för 
konkurrerande intressen. 
 
Slutsats: Olika hinder 
identifierades för en god 
självhanteringen av diabetes 
mellitus typ 2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protudjer, J., Dumontet, J., & 
McGavock, J. 
 
2014 
 
Kanada 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Hög kvalité 

Syftet var att beskriva erfarenheterna av 
diabetes mellitus typ 2 ur ett 
ungdomsperspektiv, vårdperspektiv samt 
föräldraperspektiv. 

Forskningsdesignen var en kvalitativ 
studie med intervjuer och fokus grupp 
 
8 ungdomar, 8 vårdgivare, 6 föräldrar 
Barn och ungdomar <18 år 
 
Sommaren 2011 
 
Analys enligt Grounded theory efter 
Glaser och Struss modell genom praktisk 
metod att bedriva forskning som 
fokuserar på den tolkningsmässiga 
"öppna" process genom att analys av den 
faktiska produktionen av mening och 
begrepp av sociala aktörer i verklig 
miljö. Analysen skulle baseras på den  
resultat som hittades i studien och inte på 
det som fanns i forskningsväg innan.   
 

Ungdomar med diabetes typ 2, 
deras vårdgivare och föräldrar 
beskriver stödjande relationer 
som viktiga för att uppnå en 
hälsosam livsstil. 
 
Slutsats: Betydelsefullt med 
stödjande relationer från både 
vårdgivare och föräldrar. 

Turner, K., Percival, J., Dunger, D., 
Olbers, T., Barrett, T., & Shield, J. 
 
2014 
 
England 
 
Mall för kvalitetsgranskning av 
studier med kvalitativ forskningsmetodik 
– patientupplevelser 
 
Medelhög kvalité 

Syftet var att utforska ungdomarnas syn 
och erfarenhet av olika behandlingar vid 
diabetes mellitus typ 2. 

Forskningsdesignen var en Cohort studie 
med telefonintervjuer och face-to-face 
intervjuer.  
 
12 ungdomar 5–18 år  
 
Februari - augusti 2013 
 
Tematisk analys för att identifiera, 
analysera och rapportera data. Tematisk 
analys ger ett organiserat sätt att beskriva 
och tolka kvalitativa data.  
 

Fynden i resultatet var 
svårigheten att finna sig i 
livsstilsförändringarna diabetes 
mellitus typ 2 innebar. 
Ungdomarna välkomnade stöden 
från föräldrarna men likaså från 
vänner i så väl aktivitet och kost. 
Vilket upplevdes som en stor 
individuell hjälp. 
 
Slutsats: Ungdomarna ville ha en 
diskret och effektiv behandling 
. 
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