
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Omvårdnad (61-90), 30 hp

Egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1.

Hinder och möjligheter.

Anne Marie Envall och Karolina Sandberg

Omvårdnad 15 hp

Halmstad 2017-05-23



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egenvård hos unga vuxna med diabetes 

typ 1. 

Hinder och möjligheter 

 

Författare: Anne Marie Envall  

 Karolina Sandberg 

  

Ämne 

 

Omvårdnad – Vetenskapligt  

 
 arbete 
Högskolepoäng  15hp 

Stad och datum  Halmstad 2017-05-23 

  



 

Titel Egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1. Hinder och 

möjligheter. 

Författare Anne Marie Envall & Karolina Sandberg 

Sektion Akademin för hälsa och välfärd 

Handledare Stefanie Obermüller, Universitetslektor Human biomedicin, 

Med Dr  

Examinator Kristina Ziegert, Professor Omvårdnad  

Tid Vårterminen 2017 

Sidantal 23 

Nyckelord Diabetes mellitus typ 1, egenvård, unga vuxna.  

 

Sammanfattning  

Unga vuxna typ 1 diabetiker i åldern 18-29 år har inte optimal diabetes-behandling. 

Insulin saknas och glukos kan inte transporteras till kroppens celler. Egenvård måste 

ske i form av insulintillförsel, regelbundna måltiderna och blodsockerkontroller. 

Behandlingsmålet är ett normalt liv och hindrande av långtidskomplikationer. Syftet 

med litteraturöversikten var att beskriva hinder och möjligheter av betydelse för 

egenvård hos unga vuxna med diabetes typ 1. Systematisk litteraturöversikt i tre olika 

databaser resulterade i elva vetenskapliga artiklar. Två kategorier framkom: Hinder 

och resurser för egenvård, vilka delades i subkategorierna vårdrelation vid transition, 

kommunikation vid transition, sociala relationer och patientens autonomi. Livet 

förändras i många avseenden i åldern 18-29 år. Det egna ansvarstagandet, autonomin 

och delaktigheten påverkas av bristande rutin, ostrukturerad livsstil, stress, dåliga 

vanor, felprioriteringar och bristande motivation. Patientens kontroll av sjukdom och 

egenvård är en viktig inre resurs som kan stärkas genom fortsatt utbildning, vilket 

resulterar i ökad delaktighet. Överföring mellan vårdgivare och tillgänglighet måste 

förbättras. Sjuksköterskans kunskap om samband mellan egenvårdsförmåga och 

motivationshöjande terapimetoder måste fördjupas och vidare forskning för att hitta 

åtgärder som främjar egenvården måste göras.
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Abstract 

Young adult type 1 diabetics aged 18-29 do not have optimal diabetes treatment. 

Insulin is missing and glucose can not be transported to the body's cells. Self-care 

such as insulin administration, regular meals and bloodsugar controls must be done. 

The treatment goal is normal life and prevention of long-term complications. The 

purpose of the literature review was to describe obstacles and possibilities of self-care 

in young adults with type 1 diabetes. Systematic literature review in three different 

databases resulted in eleven scientific articles. Two categories emerged: Obstacles 

and resources for self-care, which were divided into subcategories care relationship at 

transition, communication at transition, social relations and patient autonomy. Life is 

changing in many respects between the ages of 18 and 29. Responsibility, autonomy 

and participation are affected by lack of routine, unstructured lifestyle, stress, bad 

habits, bad priorities and lack of motivation. The patient's control over disease and 

self-care is an important internal resource that can be strengthened through continuing 

education, resulting in increased participation. Transfers between healthcare providers 

and accessibility must be improved. Nursing knowledge about self-reliance and 

motivational therapy methods needs to be deepened and further research to find 

actions that promote selfesteem must be done.
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Inledning 

Gruppen unga vuxna i åldern 18-29 år med diagnosen diabetes mellitus typ 1 har 

otillräcklig diabetesbehandling. De ska leva i många år med sin sjukdom och det är av 

stor betydelse att deras diabetes sköts på rätt sätt för att minska risken för framtida 

långtidskomplikationer. Denna tid i livet innebär en extra utmaning för personer med 

kroniska sjukdomar. Ändrade levnadsförhållanden och livsmönster kan skapa nya 

villkor för det stöd och vägledning som den unga vuxna diabetikern är i behov av för 

att kunna bedriva en god egenvård (Sparud Lundin, 2008), eftersom det egna 

engagemanget ofta är otillräckligt. Rekommendationerna från sjukvården följs inte 

och följaktligen är medel-HbA1c för högt (Hendricks, Monaghan, Soutor, Chen, & 

Holmes, 2013).  

Optimalt HbA1c för en ung vuxen typ 1 diabetiker är lägre än 48 mmol/mol. Enligt 

Nationella Diabetesregistrets årsrapport 2015 är medelvärdet av HbA1c 66 mmol/mol 

i ålder 18-21 år och 63,4 mmol/mol i ålder 22-30 år. Dessa värden är för höga och 

ökar risken för långtidskomplikationer. Totalt fanns det, år 2015, 39671 personer i 

Sverige med diagnosen diabetes mellitus typ 1, varav 433 stycken nydiagnostiserades 

under året. Medelåldern för patientgruppen är 46 år och medeldurationen med 

diagnosen är 24 år (Nationella diabetesregistret, 2016).   

Flera personer insjuknar redan som barn och får växa upp med en livslång sjukdom. I 

barnsjukvården har patienten ett multidimensionellt stöd med god tillgänglighet och 

föräldradelaktighet. Dessa organisatoriska villkor ändras när patienten övertas av 

vuxensjukvården samtidigt som vuxensjukvården har svårt att möta de särskilda 

behov som den unga vuxna diabetespatienten har i denna omvälvande livsfas (Sparud 

Lundin, 2008). Denna litteraturstudie vill beskriva hinder och möjligheter som är av 

betydelse för dessa patienters egenvård under denna period i livet. 

Bakgrund  

Diabetes typ 1 

Det grekiska ordet diabetes betyder genomgående och ordet mellitus betyder söt. 

Diabetes mellitus betyder ökad urinmängd och att urinen innehåller socker, vilket inte 

är normalt. I dagligt tal benämns sjukdomen diabetes typ 1 eller typ 1 diabetes. 

Sjukdomen kännetecknas av förhöjd blodglukosnivå, vilket innebär att koncentration 

av glukos i plasma är förhöjd. Glukos är huvudbränsle för kroppens celler och för att 

glukos ska transporteras in i skelett-, lever- och fettcellerna krävs insulin (Mulder, 

2012). Efter en kolhydratrik måltid ökar glukoshalten i blodet. Den höga blodglukos-

halten stimulerar frisättning av insulin från β-celler som finns i de Langerhanska 

öarna i bukspottskörteln. Insulin är ett hormon som ökar upptaget av glukos in i 

skelettmuskel-, lever- och fettvävnad där glukos lagras i form av energiförrådet 

glykogen. Upptaget leder till att blodglukosnivån sjunker. Insulin är ett av kroppens 

viktiga anabola hormon och det har en reglerande effekt på kolhydrat, lipid och 
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proteinomsättning i kroppen. Vid typ 1 diabetes saknas insulin i blodet. Bristen beror 

på en förlust av β-cellen, en endokrin celltyp, som finns i de Langerhanska öarna i 

bukspottskörteln (Agardh & Berne, 2011).   

Genetiken är av stor betydelse för att utveckling av diabetes typ 1 utvecklas, men 

även miljö, virusexponering och miljögifter påverkar att sjukdomen bryter ut. Immun-

systemet har en betydande roll och hos patienter med nydebuterad diabetes före-

kommer inflammatoriska förändringar i de Langerhanska öarna samt antikroppar i 

blodet mot olika antigen kopplade till β-celler. Denna process i immunsystemet kan 

ha börjat redan vid födelsen eller ha triggats igång av till exempel miljögift eller virus. 

Symtom på diabetes typ 1 visar sig när cirka 85% av β-cellerna är förstörda (Mulder, 

2012).  

Diabetes typ 1 är en autoimmun sjukdom där kroppens försvar förstör de insulin-

producerande β-cellerna vilket resulterar i insulinbrist. Sjukdomen drabbar kroppens 

förmåga att reglera glukoshalten i blodet och sjukdomen kännetecknas av förhöjd 

glukosnivå i blodet. Diabetes typ 1 är en kronisk sjukdom som oftast drabbar unga 

människor. Incidensen är högst vid 12 års ålder för flickor och vid 14 års ålder för 

pojkar. En anledning till att diabetes typ 1 bryter ut i denna ålder är de metabola 

förändringar som sker i puberteten. I puberteten ökar manliga och kvinnliga köns-

hormon vilka ger minskar insulinkänslighet som leder till insulinresistens hos 

skelettmuskel-, lever- och fettvävnad. Denna process ger ökad belastning på de 

kvarvarande β-cellerna som dessutom förstörs via immunförsvaret. Blod-

glukoskoncentrationen kan inte längre kontrolleras (Mulder, 2012). Även akuta 

infektioner och kall årstid kan ge ökat insulinbehov och om β-cellernas antal är 

minskat kan sjukdomen debutera vid dessa tillfällen (Agardh & Berne, 2011).   

Obehandlad diabetes typ 1 kännetecknas av hyperglykemi, ett medicinskt tillstånd 

med förhöjd blodglukosnivå. Hyperglykemi framkallar symtom som dimsyn, 

illamående, kräkningar och försämrad koncentrationsförmåga. Kroppen försöker 

utsöndra glukosöverskottet via urinen vilket leder till polyuri. Polyuri leder till vätske-

förlust och framkallar ökad törst, torr hud och torra slemhinnor. Trötthet och vikt-

förlust är två förekommande symtom som beror på kroppens nedsatta förmåga att 

lagra in glukos i form av energiförråd. Symtomen vid typ 1 diabetes kommer snabbt 

och insjuknandet hos unga är ofta akut med 2–3 veckors symtom (Läkemedelsverket, 

2015). Tiden innan kan föregås av trötthet och ofta ser man någon infektion vid 

insjuknandet (Mulder, 2012). Diabetesdiagnos baseras på förhöjda p-glukos värden i 

fasta eller efter två timmars glukosbelastning (Läkemedelsverket, 2015). 

Långtidskomplikationer  

Hyperglykemi kan leda till skador på kroppens små blodkärl. Tillståndet kallas 

mikroangiopati. Vid obehandlad och underbehandlad diabetes typ 1 ökar risken för 

långtidskomplikationer till följd av mikroangiopati såsom nefropati, neuropati och 

retinopati. Även makroangiopati, vilket innebär skador i kroppens stora blodkärl, 
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förekommer i större utsträckning hos diabetespatienter med risk att utveckla cerebro-

vaskulär sjukdom, koronar sjukdom och perifer arteriell ischemi (Mulder, 2012). 

Utveckling av långtidskomplikationer är förenat med höga kostnader för sjukvården, 

vilka kan begränsas med hjälp av ökad delaktighet (Rhee et al., 2005).  

Unga vuxna patienter med diabetes typ 1  

Ung vuxen ålder är en kritisk tid då det händer mycket livet, förändringar i livsstilen 

exempelvis utbildning, boende och ändrade relationer till föräldrar och vänner 

påverkar denna. Som kroniskt sjuk med diabetes måste man även ta ansvar för att 

sköta sin sjukdom. Viss forskning visar att en minoritet (bara 17 % av de i åldern 18-

25 år och 30 % av de som är 26-30 år) har ett rekommenderat blodsockervärde. 

Longitudinella studier har visat att upp till 50 % av de som har diabetes i 20 årsåldern 

utvecklar diabetesrelaterade komplikationer i form av retinopati, neuropati och 

hypertension. Denna grupp har även ökad risk att utveckla övervikt, vilket på sikt 

också kan medföra komplikationer (Monaghan, Helgesson & Wiebe, 2015). 

Diabetespatienten har själv en betydande roll för att förebygga och behandla sin 

sjukdom i samråd med sitt diabetesteam (Mulder, 2012). 

Omvårdnad och egenvård vid diabetes typ 1 

Vid typ 1 diabetes krävs parenteral substitutionsbehandling med insulin. Detta ges 

som subkutan injektion flera gånger per dag eller kan tillföras subkutant via 

insulinpump. Insulinbehandlingen ska ersätta den normala insulinfrisättning som 

saknas vid sjukdomen (Mulder, 2012). För patienten som har diabetes typ 1 krävs att 

insulin-injektioner sker vid rätt tid, att måltiderna är regelbundna och rätt 

sammansatta och att blodsocker kontrolleras regelbundet. Detta ska göras varje dag 

för att hålla blodsockret i balans. Även om allt görs på rätt sätt, ger de goda 

handlingarna inte alltid gott resultat utan synbar anledning (Polonsky, 2002). Fördel 

med insulinpump jämfört med flera insulinsprutor per dag är färre stick i huden, större 

noggrannhet av dos, jämnare blodsocker med bättre HbA1c och mindre risk för 

hypoglykemi. Nackdelar är att pumpen är fäst vid kroppen dygnet runt och att det 

finns risk för ketoacidos om kanylen lossnar utan att det upptäcks (von Zur-Mühlen, 

2014).   

Målen med behandlingen är att patienten ska kunna leva så normalt som möjligt 

samtidigt ska risken för långtidskomplikationer minskas. God metabol kontroll 

minskar risken för långtidskomplikationer (Mulder, 2012). Utöver tillförsel av insulin 

är kosten  en viktig del av behandlingen och Socialstyrelsen har tagit fram kost-

rekommendationer (Socialstyrelsen). Fysisk aktivitet ger positiva effekter då det kan 

minska insulinbehovet (Läkemedelsverket, 2015). 

Förutsättningen för en framgångsrik behandling är att patienten (ibland föräldrar) 

själv monitorerar sin behandling och uppföljning sker av sjukvårdens team med läkare 

och sjuksköterska, vilka ska ha goda kunskaper och tillgänglighet (Mulder, 2012). 
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Prov-tagning görs med mätning av p-glukos, vilket är en blodprovstagning då 

glukosnivån i plasma mäts (Equalis). Glukoskoncentration i plasma är förhöjt om den 

överstiger 7 mmol/l som fastevärde eller mer än 11,1 eller 12,2 mmol/l (beroende på 

provtagnings-metod) två timmar efter glukosbelastning. Blodglukos kan mätas på 

olika sätt. Antingen som blodsocker vid tidpunkten när det kontrolleras, p-glukos är 

då analysen och visar aktuellt blodglukos, eller så kan det mätas med ett prov som 

heter HbA1c, ofta kallat för "långtidssocker", som visar på hur blodsockret har legat 

genomsnittligt 2-3 månader innan provtagningen. HbA1c mäts i enheten mmol/mol 

och tas av sjukvårdspersonal. Höga Hba1c-värden har samband med 

långtidskomplikationer vid diabetes. Om man inte har diabetes och är yngre än 50 år 

ligger HbA1c värdet normalt mellan 27-42 mmol/mol (Lillyacademy).  

Det finns inget stöd för att fysisk aktivitet kan förebygga typ 1-diabetes, men typ 1-

diabetiker bör rekommenderas aerob fysisk aktivitet för att förbättra HbA1c-värdet. 

Måttlig till hög alternativ kombinerad intensitet minst 75-150 timmar/v uppdelat på 

flera tillfällen, helst inte mer än två dygn mellan passen. Plasmaglukos ska mätas före 

och efter, och sänkt insulindos samt kolhydrattillförsel ska övervägas. Muskel-

stärkande träning saknar evidens, men ska kompletteras för att förebygga andra sjuk-

domar. Bevis saknas för att långtidskomplikationer vid typ 1-diabetes minskar genom 

träning, däremot tror man att det eventuellt kan minska risken för hjärtinfarkt och 

stroke (Jendle & Tornberg, 2016). 

Omvårdnadsteori  

Dorothea Orems omvårdnadsteori grundas på människors olika behov och förmåga 

till egenvård. Hälsan förändras genom livet och är beroende av människans kapacitet 

att ta hand om sig själv och sina närstående. Individen kan lära sig att nå motivation 

och att kontinuerligt skaffa de kunskaper som behövs för att på bästa sätt ta hand om 

sig själv genom goda vanor som främjar hälsa och välbefinnande. Sociala relationer 

påverkar egenvården och om egenvårdsbrist råder kan en närstående stödja, till 

exempel genom att upprätthålla goda matvanor. Sjuksköterskan ska undervisa i 

egenvård utformat efter patientens livssituation och personlighet samt stödja patient 

och anhöriga till att använda sina egna resurser och förmågor. Om egenvårdsförmåga 

saknas ska sjuksköterskan ta över omvårdnaden. Dialog behövs för att sjuksköterskan 

ska kunna utläsa kunskapsbehovet och förmedla nödvändig kunskap (Wiklund Gustin 

& Lindwall, 2012). 

Vårdrelation  

I vårdrelationen är patienten i centrum. Behov av omsorg bedöms objektivt av 

patientens hälsa och efter förståelsen för dennes situation. Världen uppfattas olika 

beroende på hur situationen är, till exempel om man är frisk eller sjuk. Sjuksköterskan 

ska försöka få en förståelse för patientens livsvärld och genom den försöka inse hur 

var patient upplever sin värld. Sjuksköterskan och patientens värld skiljer sig åt, det är 

två olika världar som möts. Den värld en människa erfar är dennes livsvärld, den 
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existentiella situationen kan förändra denna. Sjuksköterskan ska vara medveten om att 

hon/han aldrig kan förstå denna helt och hållet eftersom hon/han har sin egna 

medvetna eller omedvetna förförståelse (Birkler, 2012). Sjuksköterskan kan skapa en 

god relation genom att visa en positiv känsla där denna är engagerad, intresserad och 

aktiv (Hilmarsson, 2014). 

Vårdkommunikation  

För att förstå och få kunskap om patienten är det viktigt att ha en helhetssyn och ta 

hänsyn till fysiska tillstånd, familjeförhållanden, arbetsförhållanden, kulturella normer 

och sociala villkor. För att kunna inse hur patienten upplever sin värld och förstå 

patienten behövs samtal och umgänge (Birkler, 2012). För att skapa en god relation i 

samtalet ska sjuksköterskan identifiera problemet exakt, detta gör att patienters stress 

minskar och att de kan bli mera följsamma i behandling eller genomföra 

beteendeförändringar. Vid ett professionellt samtal ska sjuksköterskan skapa en 

positiv relation till den hon möter, vid samtal med positivt sätt kan den du samtalar 

med öppna sig, berätta om sina problem och bli delaktig till att försöka hitta lösningar 

(Hilmarsson, 2014).  

Patientens livskvalitet ska prioriteras högt och egenvårdsutbildning ska ske 

kontinuerligt och anpassas de olika faser i livet. Egenvårdsutbildningen sker av 

diabetesteamet individuellt och ibland tillsammans med anhörig. Egenvården innebär 

allt det man gör själv för att må bra trots livslång sjukdom och syftar till att hålla en 

god blodglukoskontroll och minska risken för långtidskomplikationer (Wikblad, 

2012).   

Grupputbildningar är endast lämpligt att hållas av personer med utbildning inom 

vuxenpedagogik. Utbildningen ska anpassas för de olika faserna i livet och 

sjukdomen. Livskvaliteten för patienten är centralt och medicineringen och dess 

biverkningar ska avvägas gentemot detta. Motivationen till god blodsockerkontroll 

kan variera under livets olika faser och diabetesteamet har som uppgift att stötta för 

att hjälpa patienten till att utföra god egenvård under dessa. Utbildningsmaterial kan 

diabetikern även hitta via informationsbroschyrer, böcker och Internet (Wikblad, 

2012). 

Autonomi – delaktighet  

Autonomi innebär självstyre, att bestämma över sig själv och inte lyda under 

auktoriteter. Sjuksköterskan kan betrakta patienten som autonom och ger då patienten 

rätt att själv fatta beslut. Sjuksköterskan kan delge patienten kunskap och informera 

denne men det är patienten som fattar beslutet. Omvårdnad och medicinsk vård är 

idag inget tvång utan ett erbjudande där patienten själv kan fatta beslutet (Birkler, 

2012). Sjuksköterskans kompetens kan innebära viss auktoritet, varför ordet 

delaktighet ofta används i omvårdnadssammanhang. Delaktighet, motsvaras av 

engelskans "participation", kan ha flera betydelser och har under åren utvecklats. 
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Inom sjukvård betyder delaktighet aktiv medverkan och medinflytande. Patienten 

måste få information om sin sjukdom och behandling för att aktivt kunna delta i 

beslutsfattandet (Edberg, & Wijk, 2011). Dorotea Orem beskriver ordet patient-

delaktighet som patientens engagemang i sin egenvård, och förutsätter intresse från 

patienten och kunskap förmedlad av sjuksköterskan (Wiklund Gustin & Lindvall, 

2012). Patienter i en studie ansåg att behov av samtal, kontinuitet med vårdpersonal 

och behov av kontroll var de viktigaste faktorerna för möjlighet till delaktighet 

(Kiessling & Kjellgren, 2004). 

Transition  

Transition beskriver olika typer av övergångar, till exempel relaterade till utveckling-, 

sjukdom- och organisatoriska förändringar. Transition är en process som har en 

riktning framåt och ett tidsperspektiv. Livsmönster och identitet förändras och 

utvecklas. Transition kan delas upp i tre faser, separationsfas, bearbetningsfas och 

inkorporeringsfas (Wikblad, 2012). I denna litteraturstudie syftar transition på 

övergången mellan barnsjukvård och vuxensjukvård. 

Egenvårdsutbildning  

Besök till diabetesteamet bör ske regelbundet. De som kommer på sina planerade 

besök till diabetesteamet har i en undersökning visats ha lägre HbA1c än de som 

missar mer än 30 % av sina besök (Rhee et al., 2005). 

En undersökning som företaget Sanofi har gjort visar att unga vuxna i mindre 

utsträckning anser att diabetes är ett allvarligt tillstånd, trots att de anser sig ha god 

kunskap om sjukdomen. De har större problem med att sticka sig i fingret och att 

administrera insulin (Neugent, 2014). Kortsiktiga konsekvenser får här större 

inflytande än långsiktiga konsekvenser (Polonsky, 2002). 

För studenter är det viktigt att uppfattas normala, som att dricka alkohol som alla 

andra samt att ha en snygg kropp. Om någon jämnårig skulle få syn på när diabetikern 

kontrollerar blodsocker skulle det kunna kännas mycket pinsamt. Den diabetiker som 

konsumerar alkohol på samma sätt som jämnåriga friska kamrater kan få ökade 

blodsockersvängningar. Snygg kropp för unga kvinnor innebär att vara smal, och 

många upplever att insulinet gör det lättare att gå upp i vikt och svårare att gå ner i 

vikt än andra. Unga män vill vara muskulösa, vilket ibland går ut över 

blodsockerkontrollen. Studenterna uttryckte känslor av skuld, avsky och ilska 

gentemot sig själva när de inte skötte sig. De kontrollerade inte sjukdomen utan 

sjukdomen kontrollerade dem (Balfe, 2009).   

Depressioner är vanligare hos diabetiker jämfört med friska, och om man även räknar 

milda former så kommer 25-30% av alla diabetiker att drabbas någon gång. Det kan 

minska motivationen och försämra egenvården (Polonsky, 2002).  
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Målgruppen för litteraturstudien är unga vuxna typ 1 diabetiker i åldern 18-29 år. I de 

förekommande fall där yngre personer är beskrivna benämns de unga typ 1-diabetiker. 

Problemformulering  

Uppväxten från tonåring till vuxen är en del av livet som karaktäriseras av många 

förändringar, och för en diabetiker är det en speciellt utmanande period. Många har 

inte den blodglukoskontroll som rekommenderas och riskerar därför framtida 

komplikationer som skador på ögon, njurar, blodkärl och nerver. För att kunna 

förbättra situationen måste faktorer som påverkar egenvården beskrivas. 

Sjuksköterskan måste vara väl insatt i de speciella svårigheter som en ung vuxen 

diabetiker stöter på för att på bästa sätt kunna stötta och främja en god egenvård. 

Syfte  

Syftet med studien var att beskriva hinder och möjligheter som är av betydelse för 

egenvården hos unga vuxna med diabetes typ 1.  

Frågeställning  

Vilka hinder finns för en god egenvård för den unga vuxna med diagnosen diabetes 

typ 1? Vilka möjligheter och resurser finns?  

Metod  

En allmän litteraturstudie genomfördes för att undersöka det valda syftet. Studien som 

genomfördes var inspirerad av Forsberg & Wengström (2016).  

Datainsamling  

Studien inleddes med ett antal ostrukturerade sökningar i databaserna Cinahl, PubMed 

och PsycINFO, för att skapa en överblick kring det valda problemområdet. Utifrån 

dessa sökningar formulerades syfte och relevanta sökord identifierades. Därefter 

påbörjades den egentliga litteratursökningen. Sökordet ”diabetes mellitus, type 1” 

utgick från databasernas ämnesordlistor för att säkerställa att diabetes typ 1 var 

huvudämne i artiklarna. Övriga sökord var ”young adult” och ”care”. Den booleska 

operatorn AND användes för att kombinera sökorden. För att säkerställa att olika 

varianter av care skulle komma med i sökningen gjordes en trunkering av car*, men 

det gav inte några ytterligare relevanta träffar. De valda sökorden redovisas i tabell 1 

(Bilaga A) och sökningarna redovisas i tabell 2 (Bilaga B). Inklusionskriterierna var 

vetenskapliga artiklar som var publicerade på engelska mellan 2012 och 2017 vilka 

beskriver allmänna faktorer som påverkar egenvården hos unga vuxna (18-29 år) med 

diabetes typ 1, dessa artiklar bedömdes kunna besvara syftet. Artiklar som fokuserade 

på specifika medicinska problem, beskrev utveckling av läkemedel och hjälpmedel 

eller syftade till kosteffektivisering exkluderades. En artikel med relevant innehåll 

hittades vid den ostrukturerade sökningen i två av databaserna, Cinahl och PsycINFO. 

Den uppfyllde alla utom ett inklusionskriterium, då den var publicerad 2011, det vill 
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säga före det valda tidsintervallet. Den inkluderades då innehållet bedömdes motsvara 

syftet mycket väl i övrigt. 

Alla abstracts som svarade mot studiens syfte lästes igenom. Fjorton artiklar lästes i 

sin helhet. Av dem ansågs elva relevanta och granskades enligt Carlssons och Eimans 

(2003) bedömningsmallar för studier med kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Mallarna är framtagna för att bedöma den vetenskapliga kvaliteten på olika typer av 

studier: studier med kvantitativ metod, studier med kvalitativ metod eller litteratur-

sammanställning. Studierna poängsätts enligt bestämda kriterier och summan räknas 

sedan om till procent. 80-100% motsvarar Grad I som betyder hög kvalitet, 70-79% 

motsvarar Grad II som betyder god kvalitet och 60-69% motsvarar Grad III som 

betyder låg kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003). Tio artiklar bedömdes ha hög kvalitet 

och en artikel bedömdes ha god kvalitet. I två fall var studierna gjorda med en 

kombination av kvalitativ och kvantitativ metod, varför två olika gransknings-mallar 

användes. I båda fallen bedömdes den ena metoden som Grad I och den andra som 

Grad II respektive Grad III. 

Artikelsökning i Cinahl 

Första artikelsökningen genomfördes i databasen Cinahl som innehåller relevant 

forskning inom omvårdnad (Forsberg & Wengström 2016). Sökorden var ”Diabetes 

Mellitus, Type 1” som major headings i kombination med den booleska operatorn 

AND och fritextsökorden ”young adult” AND ”care”. Sökningen avgränsades mellan 

år 2012 och 2017. Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle vara skrivna på 

engelska, peer reviewed samt researchartiklar. Sökningen resulterade i 54 artiklar där 

alla titlar lästes och 18 abstracts lästes igenom. Åtta artiklar motsvarade litteratur-

studiens syfte och granskades enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. 

Alla åtta artiklar var av Grad I. Två artiklar var gjorda med en kombination av 

kvalitativ och kvantitativ metod, varför två olika granskningsmallar användes. I båda 

fallen bedömdes den ena metoden som Grad I och den andra som Grad II respektive 

Grad III.   

Artikelsökning i PubMed  

PubMed är en bred databas som täcker omvårdnad, sjukgymnastik och arbetsterapi 

(Forsberg & Wengström 2016). Sökningen skulle vara så lik sökningen i Cinahl som 

möjligt. Sökorden var "Diabetes mellitus type 1" som MeSH-term samt ”young adult” 

och "care" som fritext. Artiklarna skulle vara av typ clinical trial, abstract available 

och skrivna de senaste fem åren. Många av träffarna i PubMed sorterades bort direkt 

då de rör medicinsk forskning. Sökningen resulterade i 88 artiklar där alla titlar lästes 

och nio abstracts lästes igenom. En artikel motsvarade litteraturstudiens syfte och 

granskades enligt Carlssons och Eimans (2003) bedömningsmall. Artikeln var av 

Grad I.   
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Artikelsökning i PsycINFO  

PsycINFO täcker forskning inom omvårdnad, medicin och psykologi (Forsberg & 

Wengström 2016). Även här var avsikten att sökningarna skulle likna dem som var 

gjorda i Cinahl och PubMed så mycket som möjligt. Sökorden som användes var 

"Diabetes mellitus type 1" som MeSH-term samt "young adult" och "care" som 

fritext. Artiklarna skulle vara peer reviewed och skrivna de senaste fem åren. Många 

träffar sorterades bort direkt då titlarna visade att ämnet i artikeln inte var relevant för 

syftet. Sökningen resulterade i 64 artiklar där alla titlar lästes och 10 abstracts lästes 

igenom. Fyra artiklar motsvarade litteraturstudiens syfte, varav tre var dubbletter från 

Cinahl. Den nya artikeln var av Grad II.    

Dataanalys  

Artiklarna lästes först ett flertal gånger individuellt och gemensamt för att få 

detaljerad kunskap om den enskilda artikelns resultat och för att få en helhetsbild över 

forskningen som beskrivs i artiklarna. Innehållsanalysen som gjordes var inspirerad 

av Friberg (2013) där artiklarnas resultat delas i meningsbärande enheter som är 

relevanta för syftet. De meningsbärande enheter som motsvarade relevanta faktorer 

markerades, plockades ut och grupperades för att få en översikt och identifiera 

likheter och skillnader. Utifrån sammanställningen framkom två huvudkategorier som 

var resurser för egenvård och hinder för egenvård. Dessa delades sedan in i sub-

kategorierna som motsvarade specifika faktorer: vårdrelation vid transition, vård-

kommunikation under och efter transition, sociala relationer och patientens resurser 

för egenvård.   

Etiska överväganden  

Helsingforsdeklarationen (declaration-of-helsinki,2013) beskriver etiska regler för 

forskning på människor. Varje person som deltar i en studie måste ha lämnat sitt 

samtycke, eller för omyndiga personer en person som har försökspersonens bästa för 

ögonen (World Medical Association, 2013). En litteraturstudie ska innehålla artiklar 

som fått tillstånd av en etisk kommitté (Forsberg & Wengström, 2016). I 

litteraturstudien inkluderades en artikel som saknar uppgifter om etisk granskning i 

texten. Den artikeln beskrev inte forskning på människor, utan handlade om hur man 

tog fram och utvärderade nytt informationsmaterial (Ashworth, et al., 2012).   

Vid litteraturstudier finns risk att resultat misstolkas. För att undvika det har båda 

författarna läst samtliga artiklar. Artiklarna har varit publicerade i vetenskapliga 

tidskrifter och skrivna på engelska. För att förklara och översätta ord och meningar vi 

inte förstod användes Google Translate. När direktöversättning inte överensstämde 

med textens sammanhang reflekterades och diskuterades tills textens innebörd 

förstods. Den grupp som studerades lever under specifika villkor vars förutsättningar 

ur kunskapssynpunkt är intressanta att belysa gentemot vårt forskningsproblem. Flera 

grupper med diagnosen diabetes mellitus typ 1 exkluderades (Henricson, 2012) och 

valt fokus var på en åldersgrupp där det finns problem i bemötande och stöd från 
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vuxensjukvården (Monaghan, et al., 2015). Belmontrapporten beskriver tre etiska 

principer: skyldighet att göra gott och skydda individen från skada, rättvis behandling 

och respekt för individen (US Department of Health & Human Services, 2016).  Den 

föreliggande litteraturstudien syftar till att stärka kunskap om faktorer som påverkar 

den unga vuxna typ 1 diabetikerns egenvård för att i förlängningen göra gott för 

patienten och skydda denna för onödig skada. 

Resultat  

Hinder för egenvård  

Bristande kontinuitet i vårdrelation vid transition  

Det stöd som den unga vuxna fått inom barnsjukvården försvann vid flytt till 

vuxensjukvården. Övergången upplevdes abrupt och många hade svårt att komma i 

kontakt med vuxensjukvården. Besöken blev inte regelbundna som tidigare (Perry, 

Lowe, Steinbeck & Dunbabin, 2012) och ibland uppstod ett glapp mellan olika 

vårdgivare. 34 % av unga vuxna diabetiker som deltog i en undersökning fick vänta 

mer än sex månader efter sista besöket hos barnsjukvården till första besöket hos 

vuxensjukvården. Samma undersökning visade att väntetiden för 12 % var mer än ett 

år (Garvey, et al., 2012). Väntetiden för läkarbesök var ofta längre, mötena kortare 

och mindre personliga. Tidpunkt för besök var mindre flexibla vilket gjorde det 

svårare för dem som arbetade. Kontakt togs för det mesta endast när problem uppstått. 

Framför allt vid flytt till annan ort, för studier och/eller arbete, upplevdes det svårt att 

hitta en lämplig klinik med passande öppettider och service (Perry, et al., 2012), och 

de unga vuxna kunde falla ur systemet för diabeteskontroller (Rasmussen, Ward, 

Jenkins, King & Dunning, 2011). Därför var det endast få unga vuxna som hade 

kontakt med sjukvård på studieorten, trots att de tog fullt ansvar för sin diabetes 

(Hilliard, Perlus, Clark, Haynie, Plotnick, Guttmann-Bauman & Ianotti, 2014). 

Bristande vårdkommunikation under och efter transition  

Unga vuxna diabetiker beskriver i intervjuer hur barndiabetesvården fungerade och 

minns den som positiv och personalen beskrevs som grundlig, vänlig, professionell, 

supportande och trygg, medan vuxensjukvården inte klarade att matcha deras behov 

utifrån livssituation (Perry, et al., 2012). Läkaren upplevdes som opersonlig och de 

unga vuxna kände sig som bara en i raden av alla patienter (Hilliard, et al., 2014). Inte 

många fick möjlighet att träffa sin vuxenläkare före transition och få fick skriftligt 

material som beskrev transition. Mindre än hälften visste namn eller kontaktuppgifter 

till sin nya vuxenläkare före transitionen (Garvey, et al., 2012).  

Många unga vuxna diabetiker upplevde att de inte fått tillräcklig utbildning för att 

hantera de nya situationer som uppstod och kände sig inte redo att ansvara för sin 

egenvård (Perry, et al., 2012). Transitionsförberedelser är inte tillräckligt för att stödja 

och förbättra egenvården och optimera blodsockerkontroll. Ålder vid transition var 

inte kopplat till bättre glykemisk kontroll och glapp mellan vårdgivare. 
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Utvecklingsnivå och individuell egenvårdskompetens hade större betydelse än 

kronologisk ålder (Garvey, et al., 2012). 

Sociala relationer som ett hinder  

Unga vuxna diabetiker med dåliga sociala relationer med vänner och/eller föräldrar 

hade sämre egenvård (Helgesson, Palladino, Reynolds, Becker, Escobar & Siminero, 

2014) och högre HbA1c (Rassart, Luyckx, Bijttebier, Berg, Moons & Weets, 2015).   

Om föräldrastödet var dåligt och det dessutom uppstod konflikter med vänner kunde 

det i värsta fall leda till bulimi. Alkoholkonsumtion styrdes mer av vännernas vanor 

och livsstil och föräldrarnas stöd hade inte så stor inverkan (Helgesson, et al., 2014).   

Att flytta hemifrån medförde ofta att stödet från föräldrarna minskade (Rasmussen, et 

al., 2011) och den unga vuxna fick själv ta fullt ansvar för sin diabetes. (Hilliard, et 

al., 2014). Vid studier på annan ort kunde den unga diabetikern känna sig ensam med 

sin sjukdom. De önskade att någon förstod deras situation (Perry, et al., 2012), och 

många saknade någon i närheten som kunde hjälpa till (Hilliard, et al., 2014).  

Vid inledande av förhållande kunde det kännas svårt att berätta om sin sjukdom 

(Rasmussen, et al., 2011) och på jobbet var den unga vuxna diabetikern orolig för hur 

de skulle uppfattas av sina kollegor (Balfe, Brugha, Smith, Sreenan, Doyle & Conroy 

2013). 

Patientens bristande resurser för egenvård   

De unga diabetiker som gick i skolan kunde ha svårt att hänga med om de behövde ta 

ledigt för sjukvårdsbesök eller var inlagda på sjukhus (Rasmussen, et al., 2011).  

Förberedd övergång till vuxensjukvården var inte tillräckligt för att motivera unga 

vuxna diabetiker att engagera sig i egenvård med mål att optimera glukoskontrollen 

(Garvey, et al,, 2012). Förändringar i livet var stressande, vilket för en diabetiker 

kunde resultera i för låga eller för höga blodsockervärden (Rasmussen, et al., 2011). 

Ostrukturerad livsstil gjorde att optimal blodsockerkontroll för diabetikerna var svår 

att uppnå (Ashworth, et al., 2012). Denna tid i livet hängde ihop med hormonella 

förändringar, alkoholdebut och ökat risktagande (Rasmussen, et al., 2011) (Ashworth, 

et al., 2012). Vissa medgav att de nedprioriterade egenvården (Rasmussen, et al., 

2011) och som grupp låg unga vuxna diabetiker över de satta HbA1c-målen (Hanna, 

Weaver, Sleven, Fortenberry & DiMeglio, 2014).   

Kostproblem gav sämre upplevd egen kontroll och sämre HbA1c-värden (Rassart, et 

al., 2015). Ätstörningar som bulimi kunde ibland vara följden av stress och depres-

sivitet (Helgesson, et al., 2014), och den som ville gå ner i vikt kunde avsiktligt låta 

bli att ta insulin eller minska dosen. Genom att studera journaler och jämföra HbA1c-

kurvor med patienter med känd avsiktlig insulinbegränsning upptäcktes tre tidigare 

okända fall. Vid avsiktlig insulinbegränsning visar HbA1c-kurvan stora svängningar 

och skiljer sig från normala HbA1c-kurvor (Pinhas-Hamiel, et al., 2013).  
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Depressioner kunde leda till sociala problem. Kvinnor hade mer känslomässiga besvär 

och upplevde sämre egen kontroll än männen. De som haft diabetes i många år och de 

som upplevde att diabetesen hade negativ inverkan på vardagen hade högre HbA1c-

värden (Rassart, et al., 2015). Vissa unga vuxna diabetiker oroade sig för hur 

diabetes-sjukdomen skulle påverka framtiden (Rasmussen, et al., 2011).  

Förändringen som att börja arbeta var stressande (Rasmussen, et al., 2011) och den 

unga vuxna diabetikern ställdes inför problem som försvårade egenvården. Långa och 

intensiva arbetsdagar gjorde att sjukdomen ibland negligerades (Balfe, et al., 2013). 

Det var svårt att i enskildhet kunna ta blodsocker och insulin (Rasmussen, et al., 

2011), och de fick skuldkänslor av att gå ifrån arbetet eftersom de upplevde att de 

utförde mindre arbete än kollegorna. Därför kunde de hoppa över blodsockermätning, 

slarva med insulin och strunta i sjukvårdsbesök (Balfe, et al., 2013). En del kände sig 

diskriminerade och berättade inte om sin diabetes på grund av rädsla att förlora 

arbetet (Rasmussen, et al., 2011). Hög arbetsbelastning kunde medföra småätande 

istället för lunch eller att de köpte billig, kolhydratrik mat för att den var lättåtkomlig 

(Balfe, et al., 2013). På vissa arbetsplatser kunde man medvetet låta blodsockret ligga 

för högt, till exempel de som arbetade med små barn och var rädd att tappa kontrollen 

om blodsockret blev lågt (Rasmussen, et al., 2011). Vid övertidsarbete blev 

kvällsmålet försenat, vilket ibland medförde småätande eller mat av sämre kvalitet 

och efter jobbet var många trötta och orkade inte gå och träna (Balfe, et al., 2013).  

Arbetslöshet inverkade negativt i egenvård av diabetessjukdomen. Dagliga rutiner 

saknades vilket gav oregelbundna tider för blodsockermätningar, insulinsprutor och 

måltider samt ökad småätning (Balfe, et al., 2013).   

Resurser för egenvård  

Vårdrelationer som en resurs vid transition  

Vikten av att börja tidigt med förberedelser innan den unga diabetikern flyttas från 

barnsjukvård till vuxensjukvård poängterades i en studie som intervjuade patienter 

som skulle flyttas till vuxensjukvården och patienter som redan var överflyttade.  De 

ansåg att diskussion om övergång bör inledas ett till två år i förväg (Hilliard, et al., 

2014) och att den unga diabetikern borde träffa sin barnläkare utan förälders närvaro 

och diskutera blodprover och egenvård (Garvey, et al., 2012). Önskemål framfördes 

om ökad logistisk hjälp med att hitta en ny vårdgivare (Hilliard, et al., 2014), att 

erhålla kontakt-uppgifter till den nya vårdgivaren (Garvey, et al., 2012) och att 

fullständiga remiss-uppgifter skickades till den nya läkaren för att den unga vuxna 

inte skulle behöva förklara allt själv. Det föreslogs också att den gamla vårdgivaren 

antingen skulle göra ett speciellt transitionsbesök, eller att första besöket hos nya 

vårdgivaren skulle följas av ett besök till den gamla läkaren för att diskutera och ställa 

frågor eller att både barnläkaren och vuxenläkaren deltog i samma besök (Hilliard, et 

al., 2014). Förberedelser associerades med mindre glapp mellan barn och vuxenvård.  
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Bra HbA1c före överflyttning och hög utbildningsnivå var starkt kopplade till bra 

HbA1c efter överföring till vuxensjukvården (Garvey, et al., 2012).   

Ett strukturerat transitionsprogram som bestod av individuell undervisning, transition 

med koordinatorshjälp, möjlighet att välja en nyöppnad klinik speciellt för unga 

vuxna, kurser i kolhydraträkning och tillgång till ett webbaserat socialt nätverk 

jämfördes med traditionell vård. De som gick på programmet hade bättre blodsocker-

kontroll, färre incidenter med lågt blodsocker och bättre välbefinnande. Det fungerade 

speciellt bra i grupper med lägre utbildning (Sequeira, et al., 2015). En annan studie 

visade att förberedelser visserligen gjorde fler nöjda med övergången, men det gick 

inte att se någon förbättring i HbA1c-nivå. Däremot hade en etablerad vana med 

regelbundna besök från barnsjukvården och högre utbildning betydelse och gav ett 

bättre Hba1c (Garvey, et al., 2012). 

Vårdkommunikation som en resurs under och efter transition  

Utbildning inom barndiabetesvården var fokuserad på hela familjen (Perry, et al., 

2012). För studenter saknades bra informationsmaterial med råd till diabetiker. En ny 

informationsbroschyr togs fram utifrån böcker och broschyrer, med råd från en 

diabetessköterska och förslag från universitetsstudenter med diabetes. Utvärdering 

visade att avsnitten som handlade om stress, alkohol och droger var till stor hjälp, men 

ytterligare information om resor, förmåner, insulinpump, hantering av recept, använd-

bara kontakter på universitetet och skillnad mellan snabba och långsamma kolhydrater 

önskades (Ashworth, et al., 2012).   

Många unga vuxna diabetiker önskade att diabetesteamen skulle vara medvetna om de 

speciella utmaningar som en ung vuxen diabetiker möter och utifrån det anpassa 

vården och förväntningarna (Hilliard, et al., 2014). Att ha en professionell kontakt att 

kunna kommunicera meningsfullt med var mycket viktigt. Den skulle vara empatisk, 

förstående, behandla patienterna med respekt (Rasmussen, et al., 2011) och tilltala 

dem som vuxna och inte som barn (Hilliard, et al., 2014). 

Sociala relationer som en resurs  

Relationen med föräldrar och vänner var viktigt under uppväxtåren och stärkte den 

unga diabetikerns delaktighet. Det minskade också sannolikheten för att den unga 

vuxna skulle börja röka (Helgesson, et al., 2014).   

Föräldrar till unga vuxna diabetiker berättade i intervjuer hur bekymrade de är för 

framtiden när deras barn ska lämna hemmet och kanske flytta till annan ort för att 

studera eller jobba. De hoppades att nya sociala strukturer skulle byggas upp och 

någon nämnde möjligheten att "träna upp" rumskamraten på college för att någon 

annan skulle kunna ta över rollen som "övervakare" ifall något gick snett (Hilliard. et 

al., 2014).   
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Unga vuxna diabetiker som intervjuades pratade om vikten av att kunna dela erfaren-

heter med andra i samma situation. Att delta i diabetesläger minskade känslan av 

ensamhet. De kunde utvecklade nya copingstrategier och blev inspirerade av att andra 

ungdomar klarade sig bra. Ett annat sätt att få kontakt med andra unga diabetiker var 

via websidor och e-mail. Möjligheten att dela negativa känslor som skuld och 

osäkerhet och få bekräftelse att de inte var ensamma gav stöd och stärkt själv-

känsla (Rasmussen, et al., 2011).   

Patientens resurser för egenvård   

Unga vuxna diabetiker tränar gradvis upp sin egenvårdsförmåga, genom att på egen 

hand boka tid och träffa diabetesteamet, kontrollera sitt förråd av mediciner och 

hjälpmedel, och följa sina ordinationer. När tiden kommer för att flytta hemifrån blir 

egenvården inte någon nyhet, utan görs bara på ett nytt ställe (Hilliard, et al., 2014).   

Strukturerade rutiner på arbetsplatsen med samma arbets- och lunchtid varje dag är en 

viktig faktor för att kunna sköta sin diabetes på arbetsplatsen enligt unga vuxna diabe-

tiker som intervjuats (Rasmussen, et al., 2011). Även i en annan undersökning fram-

håller unga vuxna diabetiker att strukturerade rutiner är lösningen för att det ska 

fungera bra på arbetsplatsen, men påpekade också vikten av balans mellan jobb och 

fritid (Balfe, et al., 2013).  

För att underlätta egenvården önskade unga vuxna diabetiker som deltog i en intervju 

att de skulle få utbildning i kolhydraträkning (Balfe, et al., 2013). De kunde också 

hämta kunskap om sin sjukdom via websidor (Rasmussen, et al., 2011). Ny teknik 

som till exempel att få insulinpump var ett önskemål hos unga vuxna diabetiker. De 

upp-levde att det ökade deras flexibilitet (Balfe, et al., 2013). I en annan studie har 

unga vuxna diabetiker beskrivit att insulinpump resulterade i stabilare blodsocker 

vilket inverkade positivt och gav ökat självförtroende, mindre humörsvängningar och 

ökat välbefinnande (Rasmussen, et al., 2011).     

Gynnsamma faktorer för egenvård hos unga vuxna diabetiker och bra HbA1c-värde 

var hög utbildningsnivå (Garvey, et al., 2012), gott socialt stöd och känslan av att 

diabetesen inte hade så stor inverkan i vardagen (Rassart, et al., 2015). Ett uppvak-

nande i samband med att komplikationer utvecklades kunde få unga vuxna diabetiker 

att acceptera sin sjukdom och ta större ansvar för egenvård (Rasmussen, et al., 2011). 

En diabetesrelaterad livskvalitet undersökning visade att unga vuxna inte oroar sig så 

mycket för sin sjukdom. De är nöjda med sina liv och skattar sin hälsa som god 

(Hanna, et al., 2014). 

Diskussion  

Metoddiskussion 

För att kunna beskriva hinder och möjligheter som påverkar egenvården hos unga 

vuxna med diabetes typ 1 valdes litteraturstudie som metod. Sökningen resulterade i 
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elva artiklar som ingick i resultatet. Datainsamling styrdes av de sökord som 

bedömdes lämpliga efter den inledande litteratursökningen och relevanta utifrån valt 

syfte. Litteraturstudien inleddes med en pilotsökning som gav ökad kunskap samt 

helhetsbild över ämnet. Sökorden formulerades utifrån pilotsökningen och bedöms 

därför som aktuella och relevanta (Henricson, 2012). Litteratursökningen i den 

föreliggande studien baserades på tre olika databaser med något olika inriktning för 

att få en så bred sökning som möjligt, vilket ökar trovärdigheten i arbetet. De tre 

databaser som användes täcker tillsammans omvårdnadsforskning, medicinsk 

forskning och psykologisk forskning (Friberg, 2016).  

Sökordet care användes utan trunkering vilken resulterar i en mindre bred sökning 

med ökad risk för att missa relevanta artiklar. Därför gjordes en kontrollsökning i 

Cinahl med trunkering av car* för att få fram möjliga varianter av begreppet care 

(Forsberg & Wengström, 2016). I detta fall gav trunkeringen endast sökord som 

började på car men hade helt andra betydelser och saknade relevans för aktuellt ämne 

och syfte. Ingen artikel hade missats, och därför hade inte heller en sökning med care 

OR caring resulterat i fler adekvata träffar. Sökordskombinationen som användes var 

identisk i alla sökningar och alla databaser. Det strategiska tillvägagångsättet ökar 

trovärdigheten i den föreliggande litteraturstudien (Henricsson, 2012). För att 

artiklarna skulle vara aktuella gjordes sökningarna baserade på en femårsperiod 

(Friberg, 2016). Vid den inledande ostrukturerade sökningen i databaserna hittades en 

kvalitativ artikel med god kvalitet (Carlsson & Eiman, 2003) som var publicerad år 

2011. Därmed ligger artikeln utanför den valda tidsperioden och är ett år äldre än de 

artiklar som kom ur den finala litteratursökningen. Den återfanns under de aktuella 

sökorden i två av databaserna, Cinahl och PsycINFO och hade kvalitativt innehållsrikt 

material om de unga vuxna diabetikernas livssituation, varför den inkluderades som 

resultatartikel. Denna artikel ”Young adults´ management of type 1 diabetes during 

life transitions” gjordes med intervjuer tills mättnad nåddes, det resulterade i 20 

stycken intervjuade. Detta resultat presenterar tydliga faktorer som påverkar den unga 

vuxna diabetikerns livssituation vilket gav adekvat information till vårt resultat 

(Rasmussen, et al., 2011). 

För att bedöma artiklarnas kvalitet användes Högskolan i Halmstads godkända 

granskningsmallar utarbetade vid Högskolan i Malmö (Carlsson & Eiman, 2003). 

Dessa kan användas för granskning av studier med kvalitativ och kvantitativ ansats 

vilka ingår i litteraturöversikten. En granskningsmall ska fungera som ett stöd för att 

välja relevanta artiklar (Henricson, 2012). Valet av granskningsmall kan ha påverkat 

valet av de artiklar som finns presenterade i vårt resultat. En artikel som bedöms ha 

god kvalitet med Carlssons och Eimans granskningsmall bör även hålla god kvalitet 

vid granskning med en annan mall. Detta är inte kontrollerat och resultatet hade varit 

säkrare om artiklarna hade kontrollerats med mer än en mall.  

Tio av de elva resultatartiklarna hade god vetenskaplig kvalitet, grad I enligt 

bedömningsmallarna vilket stärker studiens kvalitet och pålitlighet. En artikel som 
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valideras till vara av god kvalitet minskar risken för att det har missats väsentligt 

material samt att materialet har uppfattats rätt (Friberg, 2016). Två av artiklarna var 

gjorda med metodtriangulering och hade kombinerad kvalitativ och kvantitativ metod. 

Granskningsmall att bedöma mixad metodstudier saknades i det granskningsmaterial 

(Carlsson & Eiman, 2003) vi valt att använda. Därför utfördes de aktuella gransk-

ningarna med en granskningsmall för kvalitativ studie och en för kvantitativ studie. 

Båda artiklarna hade grad I i ena metoden och den andra metoden motsvarade grad II 

respektive grad III. Det ingår även en kvantitativ artikel vilken är bedömd som grad 

II. Den (Rassart, et al., 2015) har procentsatsen 79 % vilket gör den till en artikel av 

lägre kvalitet, men ansågs relevant och inkluderades i arbetet. Artikeln följde upp 

patienterna under en längre period och bidrog därmed till ett bredare resultat. 

Forskning som baseras på patientuppföljning är relevant då diabetes typ 1 är en 

livslång sjukdom. 

Båda författarna till föreliggande studie har läst samtliga resultatartiklar och till-

sammans reflekterat över innebörden av texterna, vilket ökar sannolikheten för att 

artiklarna och dess resultat tolkats rätt (Henricson, 2012). Granskningarna är dock 

uppdelade och gjorda var för sig vilket är en svaghet.  

Helsingforsdeklarationen (declaration-of-helsinki) beskriver etiska regler för forsk-

ning på människor. Varje person som deltar i en studie måste ha lämnat sitt samtycke, 

eller för omyndiga personer en person som har försökspersonens bästa för ögonen 

(Henricsson, 2012). Målet för litteraturstudien var att samtliga resultatartiklar skulle 

vara godkända av en etisk nämnd för att kunna presentera ett etiskt hållbart resultat 

(Forsberg & Wengström, 2016). Tio av artiklarna har granskats och fått tillstånd från 

etisk kommitté. Artikeln ”The development of an information booklet for students 

with type 1 diabetes”, publicerad i tidskriften ”Journal of diabetes nursing”, saknar 

etiskt godkännande. Det framkommer inte på tidskriftens websida om de enbart 

publicerar etiskt granskade artiklar. Då artikeln ifråga inte beskrev forskning på 

människor, utan handlade om hur man tog fram och utvärderade nytt 

informationsmaterial (Ashworth, et al., 2012) blev bedömningen att vidare kontakt 

med ansvarig utgivare inte var nödvändig. I den föreliggande studien blir detta dock 

en brist då samtliga artiklar borde varit etiskt granskade (Henricson, 2012).  

De elva vetenskapliga artiklarna utgår ifrån olika design och teorier och bygger på 

kvalitativ respektive kvantitativ forskning samt i två fall mixad metod. Vid kvantitativ 

studiedesign beskrivs, kartläggs, efterforskars variabler samt jämförelser görs och vid 

den kvalitativa tekniken studeras personers levda erfarenheter av olika fenomen. 

Mixad metod är en integrering av kvalitativ och kvantitativ metod som vuxit fram 

under senare år och ännu inte är klart definierad. Forskningsfrågan är viktigare än 

metoden och syftet är att få fram bra evidens. Inkludering av olika typer av artiklar 

ger material ur olika perspektiv. De kvantitativa artiklarna är utförda på patienter med 

diabetes typ 1 och eventuell uppföljning av studierna översteg inte fem år. Detta gör 

att frågeställningarna och resultaten är aktuella för studierna. I de granskade 
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kvalitativa artiklarna har en eller flera av författarna doktorsexamen inom medicin 

eller omvårdnad, vilket stärker trovärdigheten i dessa artiklar (Henricson, 2012).  

Diabetes utgör ett globalt folkhälsoproblem. Unga diabetiker i olika länder stöter på 

likartade svårigheter under sin uppväxt. Den föreliggande studien är inriktad på 

problem i vardagen som unga vuxna diabetiker stöter på. Fem resultatartiklar kom 

från USA, två från Australien och en från vardera Irland, Belgien, Storbritannien och 

Israel. Inga länder som ingår i västvärlden har medvetet exkluderats. Olika 

levnadsvillkor och skillnad i samhällets uppbyggnad av sjukvården kan ha påverkat 

resultatet. Tio av resultatartiklarna kommer från västerländsk kultur, vilket är en 

styrka eftersom litteraturstudiens resultat är överförbart till svensk sjukvårdskontext 

(Henricson, 2012). Artiklar som uteslutande fokuserade på lokala problem eller 

specifika folk-grupper har exkluderats.   

Författarna till den föreliggande litteraturstudien har försökt vara objektiva vid data-

insamling och databearbetning, men den egna förförståelsen (Birkler, 2012) kan inte 

förbises. Båda författarna har lång arbetslivserfarenhet som inkluderar vård av 

diabetespatienter i alla olika stadier av sjukdomen och möter även personer med 

diabetes typ 1 i privatlivet. Båda författarna har ett intresse av diabetes och avser 

fortsätta studera till diabetessköterska. Det kan ha påverkat litteraturöversiktens val av 

databaser, urval av artiklar efter endast läsning av titel, värdering av relevanta artiklar 

efter lästa abstract (Henricson, 2012). Ovanan att göra litteraturöversikter kan ha 

påverkat resultatet och de sökord som valdes var inte med säkerhet de mest relevanta 

då erfarenhet saknades av att göra ett bra urval.  

Sökorden som valdes gav en bred sökning, varför de ämnen som skulle inkluderas 

noga diskuterades liksom vilka som skulle exkluderas för att motsvara syftet. Tio av 

de elva resultatartiklar följer inklusionskriterierna, den elfte resultatartikeln var ett år 

äldre än vad som skulle ingå enligt inklusionskriterier, i övrigt har den de 

inklusionskriterier som användes i sökningarna. Artiklarna som ingick var skrivna på 

engelska eftersom uppsatsförfattarna vid sidan av svenska behärskar det. Vid 

databassökning framgår tydligt att engelska är det dominanta språket inom 

omvårdnadsforskning.   

Att söka vetenskapliga artiklar på ett exakt patientåldersintervall visade sig vara svårt, 

därför att olika forskare inte menar samma med "unga vuxna". De ingående artiklarna 

berör alla unga vuxna diabetiker i åldern 18-29 år, vilka är målgrupp för den 

föreliggande litteraturstudien. Några av artiklarna tar upp transition, övergången 

mellan barn- och vuxensjukvård. De inkluderades eftersom transitionen inverkar på 

fortsatt egenvård, vilket har medfört att några artiklar delvis även berör tonåren. Dessa 

artiklar har använt datatriangulering vilket ger en bredare bild, då de beskriver 

patientperspektiv både pretransition och posttransition samt även delvis ett 

föräldraperspektiv.   
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Några av de sökord som användes i den inledande litteratursökningen gav litet 

underlag, medan valet att använda sökordet care medförde att sökningen blev bred. 

För att få fram relevanta artiklar användes inklusions- och exklusionskriterier. Det kan 

inte uteslutas att någon relevant artikel kan ha missats vid detta urvalsförfarande, 

vilket är en svaghet för litteraturstudien. Ett sökord som kom upp i flera artiklar och 

skulle ha kunnat användas för att beskriva den aktuella åldersgruppen är "emerging 

adults", med sökning med detta sökord kunde utfallet av resultatartiklar blivit annat 

och därmed kunnat ge annat resultat. 

Resultatdiskussion  

Syftet med litteraturstudien var att beskriva hinder och möjligheter som är av 

betydelse för egenvården hos unga vuxna med diabetes typ 1. Utifrån 

sammanställningen framkom två huvudkategorier som var resurser för egenvård och 

hinder för egenvård. Dessa delades in i subkategorierna som motsvarade specifika 

faktorer: vårdrelation vid transition, vårdkommunikation under och efter transition, 

sociala relationer och patientens resurser för egenvård.  

Patientens resurser                   

Patientens eget ansvarstagande, autonomi och delaktighet påverkas av många 

faktorer. Flera artiklar tar upp bristen på rutin, allmänt ostrukturerad livsstil, stress, 

dåliga vanor, felprioriteringar och bristande motivation, vilket är vanligt bland unga 

vuxna, men har större negativ påverkan på de unga vuxna som har diabetes typ 1 

(Ashworth, et al., 2012; Balfe, et al., 2013; Garvey, et al., 2012; Rasmussen, et al., 

2011). Förändringar i livet som att börja arbeta är stressande (Rasmussen, et al., 

2011), svårigheter att strukturera arbetsdagen och långa arbetsdagar kunde få dem att 

negligera sjukdomen. Hög intensitet och övertidsarbete kunde ge ökat småätande, 

vilket paradoxalt även sågs hos dem som är arbetslösa (Balfe, et al., 2013). För att 

kunna upprätthålla god egenvård vid diabetes i kombination med arbete är det viktigt 

att aktivt skaffa sig struktur på arbetet med fasta arbetstider och regelbundna raster 

(Balfe, et al., 2013; Rasmussen, et al., 2011), och att ta hjälp av ny teknik som 

underlättar egenvården som till exempel insulinpump. Balans mellan arbete och fritid 

framhölls också som viktigt. Många var trötta efter jobbet och orkade inte ta sig till 

träning (Balfe, et al., 2013). En del unga vuxna medgav att de inte prioriterar 

egenvård, och ibland kunde blodglukos medvetet få vara högt för att inte riskera att 

tappa kontrollen på arbetet. Till exempel förskolepersonal undvek hypoglykemi för att 

inte riskera förskolebarnens säkerhet.  Motivation att sköta sin diabetes bättre kunde 

komma när långtidskomplikationer som till exempel retinopati uppstod (Rasmussen, 

et al., 2011). 

Sjukvårdens försök med förberedd transition tycks inte räcka för att motivera till bra 

egenvård (Garvey, et al., 2012). Denna egenvårdsbrist hos patienten, i en ålder då 

omsorgen från närstående minskar, kan stöttas av sjuksköterskan och återupprätta 

egenvårdsbalans. Patientens kontroll över sjukdom och egenvård är en viktig inre 
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resurs som kan stärkas genom fortsatt utbildning vilket resulterar i ökad delaktighet 

(Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). Unga vuxna med etablerad vana av regelbundna 

besök till diabetesteamet hade bättre HbA1c än de som hoppar över besök (Garvey, et 

al., 2012).  De som är nöjda med sin vardag och inte upplevde att diabetesen 

inkräktade så mycket på deras liv hade bättre HbA1c än de som ansåg att diabetesen 

förstörde deras vardag (Rassart, et al., 2015). Individuell mognad har större betydelse 

än ålder och hög utbildning associeras med bra HbA1c (Garvey, et al., 2012). 

Genusspecifika hinder 

Kroppsideal skiljer mellan män som vill ha muskler och kvinnor som vill vara 

smala (Balfe, 2009). Insulin är associerat med att gå upp i vikt. Att medvetet låta bli 

att ta sitt insulin eller att minska dosen är en metod för att gå ner i vikt som en del 

unga kvinnor nyttjar (Balfe, 2009; Pinhas-Hamiel, et al., 2013).   

Sociala relationer som resurs och hinder 

Sociala relationer av olika karaktär påverkar egenvården och sämre relationer kan 

påverka egenvården negativt (Helgesson, et al., 2014). Livet ser olika ut beroende på 

om de unga vuxna diabetikerna bor kvar hos föräldrarna, om de bor ensamma eller 

om de lever i förhållande. Stödet från föräldrar minskar i samband med flytt hemifrån 

(Rasmussen, et al., 2011). Enligt Dorotea Orems omvårdnadsteori ska sjuksköterskan 

inte ta över det som patienten kan göra själv (Wiklund Gustin & Lindwall, 2012). För 

unga vuxna diabetiker är det föräldrar som tagit fullt ansvar för sitt barns diabetes som 

måste släppa kontrollen till den unga vuxna. Förändringar i livet som att flytta till 

annan ort, börja studera, komma ut i arbetslivet eller bli arbetslös påverkar vardagen.  

Tiden för att börja högre studier och flytta till annan ort sammanfaller med en period 

av ökat riskbeteende hos unga vuxna. Det försvårar en diabetikers egenvård 

(Ashworth, et al., 2012; Helgesson, et al., 2014; Pinhas-Hamiel, el al., 2013; 

Rasmussen, et al., 2011) och många saknade dessutom kontakt med sjukvård på 

studieorten (Hilliard, et al., 2014). För studenten var det viktigt att känna sig normal, 

vilket bland annat innebär att dricka alkohol (Balfe, 2009). Här styrde vännernas 

vanor i hög grad och föräldrastödet hade mindre inverkan (Helgesson, et al., 2014). 

Rökning är kopplat till alkoholkonsumtion, men risken kunde vara mindre vid gott 

föräldrastöd (Helgesson, et al., 2014).  

Depressivitet och negativa känslor förekom i större utsträckning hos unga vuxna 

diabetiker än hos jämnåriga (Balfe, et al., 2013; Helgesson, et al., 2014; Rasmussen, 

et al., 2011; Rassart, et al., 2015). Det kunde gestalta sig som bulimi (Helgesson et al., 

2014), sociala problem (Rassart, et al., 2015), skuldkänslor och ibland känsla av 

diskriminering och rädsla att förlora jobbet om den unga vuxna diabetikern tyckte sig 

prestera mindre än sina kollegor (Balfe, et al., 2013). Möjligheten att bearbeta 

negativa tankar med jämnåriga i samma situation och få bekräftelse att inte vara 
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ensam om dessa känslor, via websidor eller e-mail, stärkte självkänslan (Rasmussen, 

et al., 2011).  

Föräldrar till unga vuxna diabetiker oroade sig för framtiden och hur det ska gå när de 

inte längre alltid fanns tillhands (Hilliard, et al., 2014). Unga vuxna var inte alltid redo 

att ta över ansvaret för sin egenvård. Starka känslor av ensamhet kunde uppstå efter 

att ha flyttat hemifrån (Hilliard, et al., 2014; Perry, et al., 2012). När det gäller oro hos 

unga vuxna beskriver en artikel oro för framtiden (Rasmussen, et al., 2011) och en 

annan hävdar motsatsen (Hanna, et al., 2014). Dessa motsägelsefulla resultat kan bero 

på olika sätt att samla information, då den studien som rapporterade oro använde 

intervjuer som metod och den studien som rapporterade att de flesta inte är oroade 

baserades på en enkätundersökning. Den unga diabetikern kunde oroa sig för 

pinsamma situationer som kunde uppstå då det var svårt att få enskildhet på 

arbetsplatsen för att sköta sin diabetes eller när det blev dags att berätta om sin 

sjukdom för kollegor eller en ny partner (Rasmussen, et al., 2011). 

Det går inte att säga att diabetes inte ska hindra en person att leva sitt liv som alla 

andra, eftersom livet för en diabetikers innehåller många delar som inte är normala, 

till exempel blodglukoskontroller, daglig medicinering och rädsla för långtids-

komplikationer (Nationella diabetesregistret, 2016). 

Vårdrelation/vårdkommunikation som resurs och hinder 

Anpassad utbildning leder till ökad resurs för egenvård hos patienten. För att bland 

annat underlätta hanteringen av alkohol i kombination med diabetes togs en ny 

informationsbroschyr fram (Ashworth, et al., 2012). Annan utbildning som efter-

frågades var kolhydraträkning (Balfe, et al., 2013). Information om egenvård kunde 

även fås från websidor (Rasmussen, et al., 2011). Möjligheterna för dagens unga 

vuxna diabetiker att få kunskap om sin sjukdom är mycket goda. Kunskap kan öka 

patientens motivation men ytterligare pedagogiska verktyg måste erbjudas 

(diabeteswellness.se).  

Barndiabetesvården var fokuserad på hela familjen och tankarna på den var positiva 

(Perry, et al., 2012). Tidiga förberedelser för övergång förespråkades, med gradvis 

träning av egenvårdsförmågan (Garvey, et al., 2012; Hilliard, et al., 2014). Bemötande 

och stöd från vuxensjukvården brast ibland (Monaghan, et al., 2015). De unga vuxna 

uttalade önskan att behandlas med respekt (Rasmussen, et al., 2011), att tilltalas som 

vuxen och att sjukvården visade förståelse och hade rimliga förväntningar (Hilliard, et 

al., 2014; Perry, et al., 2012). Patientens unika livsvärld ska beaktas och 

sjuksköterskan ska kommunicera med patienten utifrån dennes individuella behov och 

avsikter. Sjuksköterskan ska vara medveten om att hon inte kan förstå patientens 

situation helt eftersom hon själv har sin förförståelse (Birkler, 2012). För patienter 

med låg utbildning visade sig strukturerat program ge bättre resultat än traditionell 

överflyttning. (Sequeira, et al., 2015). Många upplevde svårigheter att hitta en ny 
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vårdgivare och hade önskat hjälp med det när det var dags att flytta över till 

vuxensjukvården (Garvey, et al., 2012; Hilliard, et al., 2014; Perry, et al., 2012). 

Diabetespatienten ska leva med sin sjukdom i många år och riskerar att längre fram i 

livet drabbas av långtidskomplikationer, speciellt då de som grupp har höga HbA1c-

värden (Nationella diabetesregistret, 2016; Rassart, et al., 2015). De studier som 

ingick i de granskade resultatartiklarna pågick under korta perioder, som mest fem år. 

Det kan bero på att den valda målgruppen ”unga vuxna” i sig innebär en begränsad 

tidsperiod. 

En god egenvårdsförmåga resulterar i ökad hälsa vilket är ett mål både från hälso- och 

sjukvården och patienten. Patientens delaktighet är en viktig förutsättning för att 

uppnå god egenvård. En aktuell studie som belyser delaktighet utifrån patient-

perspektivet beskriver tre faktorer som främjar patientens delaktighet (Kiessling & 

Kjellgren, 2004):   

Vårdkommunikation: Att ges möjlighet att samtala om sin situation, sjukdom och 

behandling med en vårdgivare som har tid för samtal och pratar ett språk som patien-

ten kan förstå.  

Vårdrelation: Kontinuitet i kontakten med vårdpersonalen är viktig. Brist på konti-

nuitet skapar otrygghet och osäkerhet.  

Empowerment - Resurser hos patienten: Behov av kontroll, patienter vill känna att 

de har kontroll över vad som ska göras. Detta kräver eget engagemang som tar både 

energi och tid. Försök att nå exempelvis läkare kan vara svårt, vilket påverkar välbe-

finnandet negativt i det vardagliga livet (Kiessling & Kjellgren, 2004).  

Resultatet i den föreliggande litteraturstudien visar tydliga brister som berör dessa tre 

faktorer. Många patienter tycker att personalen i vuxensjukvården hade svårt att 

bemöta den unga vuxna i dennes livssituation och svårt att anpassa vården till en ung 

vuxens livsstil. Kontinuiteten blir ofta sämre vid byte av vårdgivare från 

barnsjukvården till vuxensjukvården eller vid flytt till annan ort (Balfe, et al., 2013) 

och det är välkänt att många unga vuxna tappar kontakten med sjukvården när de inte 

längre får gå kvar hos barndiabetesteamet. (Hilliard, et al., 2014).  Övergången mellan 

barnsjukvård och vuxensjukvård är grunden för bra behandling hos unga vuxna 

diabetiker och måste fungera bra.  

Ordförande Cajsa Lindberg i föreningen Ung Diabetes efterfrågar ökad satsning på 

särskilda ungdomsmottagningar. I en enkätundersökning som föreningen genomförde 

svarade 75 % av unga vuxna diabetiker att de önskat att det skulle finnas en särskild 

ungdomsmottagning (Nationella diabetesregistret, 2016). 
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Konklusion   

Litteraturstudien visar att diabetes typ 1 är en sjukdom som utmanar patientens 

egenvårdsförmåga. Unga vuxna genomgår omfattande förändringar i sin livssituation 

och egenvården måste fungera under denna period för att bevara hälsan. Önskan att 

känna sig normal och leva som alla andra är stark vilket kan medföra att val som 

missgynnar sjukdomen ibland görs. God egenvård krävs för att förbygga framtida 

komplikationer som kan vara allvarliga och försämra individens hälsa. Lyhördhet och 

dialog behövs för att sjuksköterskan ska kunna utläsa kunskapsbehovet och förmedla 

nödvändig kunskap. I vårdrelationen ska patienten vara i centrum och sjuksköterskan 

ska försöka ha en förståelse för patientens situation och livsvärld. Sociala relationer, 

privat, på arbetsplats eller skola, påverkar hur patienten sköter sin egenvård. Patien-

terna vill ha någon i sin närhet som förstår dem och om det saknas kan de känna sig 

ensamma. Detta är faktorer som sjuksköterskan kan beakta i vårdrelationen och 

försöka stödja patienten med.     

Det är välkänt att många tappar kontakten med sjukvården vid byte av vårdgivare. 

Ibland för att de inte vet vart de ska vända sig. Det kan ses som en egenvårdsbrist där 

sjuksköterskan kan rikta sina interventioner för att främja egenvårdsbalansen, genom 

till exempel koordinerad transition eller inrättande av kliniker med generösa 

öppettider för ökad tillgänglighet. 

Unga vuxna diabetiker prioriterar ett normalt liv framför sin förebyggande egenvård. 

Fortsatt utbildning är viktigt för att patienten ska kunna nå i ökad kontroll över sjuk-

dom och egenvård samt förstå framtida konsekvenser av dåliga val. 

Implikation   

Sjukvården behöver utveckla överföring mellan olika vårdgivare så att ingen patient 

riskerar förlora kontakt med sjukvården. Rätt remisshantering med rätt information 

skickad till rätt instans/ort kan minska risken för glapp i mottagningsbesöken eller 

förlorad kontakt med sjukvården. Tillgängligheten kan förbättras med mottagnings-

verksamhet utanför kontorstid för minskad påverkan på arbete och studier. Ökad 

satsning bör göras för att fånga upp dem som tappar kontakten med sjukvården. 

Sjuksköterskan måste vara lyhörd för att livsförändringar och dåliga val kan göra att 

stödet från sjukvården i perioder kan behöva ökas. Faktorer som hög utbildning och 

socialt stöd gynnar egenvården. Med det i beaktande ska vård och uppföljning 

skräddarsys för varje enskild patient. Fördjupad kunskap behövs om sambandet 

mellan egenvårdsförmåga vid diabetes och motivationshöjande terapimetoder.   

För ökad motivation att sköta egenvård måste nya pedagogiska verktyg tas fram och 

erbjudas. Smarttelefonerna kan användas till sociala medier, internet och diabetes-

specifika appar vilket kan ha positiv effekt på egenvården. Vidare forskning inom 
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detta område skulle kunna vara av betydelse för att hitta åtgärder till att främja 

egenvården hos den unga vuxna diabetespatienten. 
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt  

Sökord  Cinahl  PubMed  PsycINFO  

Diabetes Mellitus typ 1  Diabetes Mellitus type 1  Diabetes Mellitus type 1  Diabetes Mellitus type 1  

Unga vuxna  Young adult  Young adult  Young adult  

Vård  Care  Care  Care  

  

  



BILAGA B  

 

 Tabell 2: Sökhistorik   

 

* siffrorna inom parentes anger antal resultatartiklar som redan är granskade, det vill säga dubbletter 

  

  

  

Datum Databas 
Sökord/Limits/ 

Boolska operatorer 

Antal 

träffar 

Lästa 

abstrakt 

Granskade 

artiklar 

Resultat 

artiklar 

170309   Cinahl   (MM "Diabetes Mellitus, Type 1") 

AND young adult AND care; English, 

research article, peer-review, abstract 

available 2012-03--2017-03   

54   18   8   8  

170309   PubMed   ("diabetes mellitus, type 

1"[MeSH Major Topic] AND ("young 

adult"[MeSH Terms] OR ("young"[All 

Fields] AND "adult"[All Fields]) OR 

"young adult"[All Fields])) AND 

care[All Fields] AND (Clinical 

Trial[ptyp] AND hasabstract[text] 

AND "2012/03/11"[PDat] : 

"2017/03/09"[PDat]   

88   9   4   1   

170309   PsycINFO 

  

(MJSUB.EXACT("Diabetes Mellitus") 

type 1) AND (young adult) AND 

care. Peer reviewed After 120301   

64   10   1   1 (3)*   

170309   Cinahl   (MM "Diabetes Mellitus, Type1" AND 

young adult AND care: English, 

research article, peer-review, abstract 

available 2011-03-01—2012-03-01   

14   2   1 1   

170309   PsycINFO 

  

(MJSUB.EXACT("Diabetes Mellitus") 

type 1) AND (young adult) AND 

care. Peer reviewed march 1 2011-

march 1 2012. 

18   1   0   0 (1)*   



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt  

Artikel 1  

Referens  Balfe, M., Brugha, R., Smith, D., Sreenan, S., Doyle, F. & Conroy, R. (2013). Why do young adults 

with type 1 diabetes find it difficult to manage diabetes in the workplace. Health & Place.   

Land   

Databas  

Irland  

Cinahl  

Syfte  Artikeln utforskar hur arbetsmiljön påverkar diabetespatientens möjligheter att sköta sin egenvård.   

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod.  

Beskrivande 

Urval  Deltagare rekryterades via en Facebooksida för unga diabetiker med typ 1 på Irland. De var mellan 

23 och 30 år. 29 kvinnor och sex män, totalt 35 deltagare. Dessa ersattes med 30 euro för deras 

tidsåtgång till studien.  

Datainsamling  Semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Dessa utfördes både via telefon och personliga möten som 

varade mellan 34-86 minuter. De som gjordes via telefon var de kortare. Intervjuerna spelades in. 

När intervjuerna gav mättnad slutade man rekrytera deltagare. 

Dataanalys  Tematisk analys. Intervjuerna analyserades i olika teman i ett Wordprogram. Analysen av varje 

intervju började med en öppen kodning. Koderna jämfördes och delades in i kategorier. 

Bortfall  Inget  

Slutsats  Att sköta sin diabetes bra är svårt i ett aktivt yrkesliv. Möjlighet till provtagning, regelbundna 

måltider, diabetesrätt kost och motion är begränsade och svåra att sköta rätt. Diabetikerna 

upplevde att blodsockret blev högre vid stress. Några av de intervjuade blev arbetslösa under tiden 

för studien, även detta påverkade egenvården negativt.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

83%. Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  

  

   



BILAGA C  

 

Artikel 2  

Referens  Rassart, J., Luyckx, K., Bijttebier, P. Berg, C. Moons, P. & Weets, I. (2015). Psychosocial 

functioning and glycemic control in emering adults with type 1 diabetes: A 5-year follow-up 

study. Health Psychology. 

Land   

Databas  

Belgien  

PsycINFO  

Syfte  Syftet med studien var att undersöka längden av sjukdomen och samspelet  mellan patienten, 

sjukdomsuppfattning, depressiva symtom, diabetes specifik distress och kontroll av blodsocker i 

övergången till vuxenlivet  

Metod:   

Design  

Kvantitativ metod.   

Longitudinell studie   

Urval  Holländsktalande 18-30-åringar diagnostiserade med diabetes typ 1 till vilka man hade  

kontaktuppgifter i Belgiska diabetesregistret. Slumpmässigt  fick 500, av 5559 möjliga, inbjudan 

att delta i studien. 

Datainsamling  Deltagarna fick frågeformulär att fylla i och behandlande personal kontaktades för information om 

värdet på Hba1c.  

Dataanalys  Cross-lagged analysis (jämför två eller flera variabler vid två eller flera tillfällen)  

Bortfall  61 % besvarade frågeformuläret vid första tillfället, fem år senare svarade 64 % av dessa på 

frågeformulär nr 2. De medverkande hade HbA1c-värde på 83% vid första tillfället och fem år 

senare 64%.  

Slutsats  Diabetespatienter med typ 1 har specifika psykosociala problem i utvecklingsstadiet mot 

vuxenlivet. Detta är en högrisk period för unga vuxna diabetiker. 

Vetenskaplig   

kvalitet  

79 %. Grad 2 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  

  

 

  

 



BILAGA C  

 

Artikel 3  

Referens  Helgeson, V., Palladino, D., Reynolds, K., Becker, D., Escobar, O. & Siminerio, L. (2014). 

Relationships and health among emering adults with and without type 1 

diabetes. Health Psychology  

Land   

Databas  

USA   

Cinahl  

Syfte  Undersöka betydelsen av föräldrars inverkan och inbördes relationer på hälsan hos 

diabetespatienter med typ 1 i en "högrisk-ålder”  

Metod:   

Design  

Kvantitativ metod  

Prospektiv longitudinell studie  

Urval  Deltagare var 117 tonåringar med diabetes typ 1 och 122 deltagare utan diabetes. De var i 

genomsnitt 18 år gamla när studien påbörjades  

Datainsamling  Samtyckesformulär skickades ut till potentiella deltagare efter konstaterat intresse via telefon. 

Deltagarna mailades ett frågeformulär både vid sista året på high school och ett år efter. De som 

inte hade tillgång till mail skickades pappersformulär. Frågor ställdes om föräldrastöd, 

kompisstöd, konflikter med kompisar, rökning, alkohol, depressiva besvär, uppfattad stress, 

kostvanor och egenvård 

Dataanalys  Insamlad information registrerades in i datan. De delades upp i tre meningsfulla kategorier.  

Bortfall  Inget redovisat  

Slutsats  God kontakt med föräldrar samt vänner och stöd av dessa är viktigt i åldern från tonåring och 

övergång till vuxenålder. Det stärker hälsan och det psykosociala välmåendet. Det visade sig även 

att de som hade dåligt stöd av vänner eller föräldrar skötte sin diabetes sämre.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

87%. Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 4  

Referens  Perry, L., Lowe, J., Steinbeck, K. & Dunbabin, J. (2012). Services doing the best they can: 

services experiences of young adults with type 1 diabetes mellitus in rural Australia. Journal of 

Clinical Nursing. 

Land   

Databas  

Australien  

Cinahl  

PsycINFO  

Syfte  Att beskriva erfarenheten av hälsovården för unga diabetiker i glesbygden i Australien.  

Metod:   

Design  

Kvalitativ  

Explorativ   

Urval  I området New England skickades brev med inbjudan att vara med i studie till de som var 18-28 

år och som varit utskrivna från barndiabetesvården i minst ett år.  

Datainsamling  Semistrukturerade telefonintervjuer cirka 35-60 minuter långa. Intervjuerna utfördes av en 

forskare. Dessa spelades in. Intervjuer gjordes tills mättnad nåddes.   

Dataanalys  Kvalitativ data från de öppna frågorna i intervjuerna transkriberades och analyserades av en 

forskare. Framework analysis valdes till att analysera den insamlade datan.  

Bortfall  Inget  

Slutsats  Unga diabetiker med typ 1 är en liten grupp. Det saknas resurser för effektivt stöd i den ålder då 

de lämnar barn/ungdomsvården för att skötas av vuxenvården. Det saknas stöd för att stärka till 

bra egenvård vilken sedan leder till minskad risk för komplikationer.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

96%. Grad 1 Artikel enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  
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Artikel 5  

Referens  Sequeira, P., Pyatak, E., Weigensberg, M., Vigen, C., Wood, J., Ruelas, V., . . . Peters, A.(2015). 

Let`s empower and prepare (LEAP): evaluation of a structured transition program for young adults 

with type 1 diabetes. Diabetes care. 

Land   

Databas  

USA  

PubMed  

Syfte  Att utvärdera effekten av ett standardiserat vårdprogram jämfört med den traditionella vården för 

patienter i åldern då de överflyttas till vuxensjukvården.   

Metod:   

Design  

Kvantitativ studie.  

Prospektiv icke-randomiserad studie  

Urval  81 unga typ 1 diabetiker rekryterades personligen av studiens koordinatorer vid besök inom 

barnsjukvård på tre kliniker. 51 personer genomgick strukturerat program för övergång till 

vuxensjukvård och 30 personer var kontrollgrupp. 

Datainsamling  Insamlingen av data genomfördes vid rutinbesök. Deltagarna fick svara på frågor i olika formulär 

och det följdes även upp med kontroller av A1C vid sex och tolv månader. Datainsamlingen skedde 

vid både besök inom barnsjukvården och vuxensjukvården.  

Dataanalys  Till dataanalysen användes programmet SAS for Windows version 9.2 software. Baseline 

karaktäriserades av gruppen som ingick i det standardiserade programmet och kontrollgruppen. 

Bortfall  15,7% i det standardiserade programmet och 16,7% i kontrollgruppen.  

Slutsats  Ett standardiserat vårdprogram är en främjande faktor som förbättrar den unga diabetikerns 

blodsockerkontroll och allmänt välmående. Speciellt bra fungerar detta i grupper med lägre 

utbildning. 

Vetenskaplig   

kvalitet  

85%. Grad 1 artikel enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003).  

  

  



BILAGA C  

 

Artikel 6  

Referens  Hanna, K. M., Weaver, M. T., Sleven, J. E., Fortenberry, J. D., DiMeglio, L. A. (2014). Diabetes-

related quality of life and the demands and burdens of diabetes care among emerging adults with 

type 1 diabetes in the year after high school graduation. Research in Nursing & Health 

Land   

Databas  

USA  

Cinahl, PsycINFO  

Syfte  Att undersöka livskvalitet samt upplevda krav och bördor hos unga vuxna typ 1-diabetiker ett år 

efter avslutad highschool.  

Metod:   

Design  

Kvantitativ metod  

Prospektiv longitudinell observationsstudie.  

Urval  200 ungdomar 17-19 år. Minst ett år med diabetes typ 1. Kunna tala och skriva engelska. Bo 

tillsammans med förälder eller annan vuxen. Exklusionskriterier: psykisk sjukdom eller annan 

kronisk sjukdom.  

Datainsamling  Enkät 1: inom 3 månader av highschool examen. Enkät 2: 12 månader efter highschool examen  

Dataanalys  Generalized linear mixed models (GLMM) metod. Statistisk analys via SAS version 9.3.  

Bortfall  9% vid enkät 1 och ytterligare 3% vid enkät 2.  

Slutsats  4 områdens inverkan på livskvalitet undersöktes: diabetssjukdomens inverkan, diabetesrelaterad 

oro, diabetesrelaterad livstillfredsställelse, självrapporterad hälsostatus. Ingen av de undersökta 

interaktionerna var statistiskt signifikant.   

Unga vuxna i den ålder då många flyttar hemifrån upplever god diabetesrelaterad livskvalitet. De 

oroar sig inte så mycket för sin sjukdom, de är ganska nöjda med sina liv och de skattar sin hälsa 

som god.   

Vetenskaplig   

kvalitet  

89%. Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003)   

  

   



BILAGA C  

 

Artikel 7  

Referens  Garvey, K. C., Wolpert, H. A., Rhodes, E. T., Laffel, L. M., Kleinman, K., Beste, M. G., . . . 

Finkelstein, J. A. (2012). Health care transition in patients with type 1 diabetes.  Diabetes Care. 

Land   

Databas  

USA  

Cinahl  

Syfte  Att undersöka vad som kännetecknar övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård för unga vuxna 

med diabetes typ 1 samt utvärdera samband mellan övergången och blodsockerkontroll.  

Metod:   

Design  

Kvantitativ metod  

Retrospektiv tvärsnittsstudie.  

Urval  Vuxna 22-30 år som fått diabetes typ 1-diagnos före 18 års ålder. De ska tidigare ha kontrollerat sin 

diabetes inom barnsjukvård samt haft ett besök inom vuxensjukvården med uppmätt HbA1c mindre 

än två år före studien.  

Datainsamling  Enkät skickad till 512 patienter. 28 föll bort för att breven kom i retur eller att de inte hade diabetes. 

Efter en vecka skickades e-mail till dem vilka man hade en tillgänglig mail-adress. Senare ringde 

studiepersonal, till dem som inte hade svarat, för att uppmuntra till att fylla i enkäten. Totalt 

kom 258 svar in av 484 möjliga. För jämförelse samlades journaluppgifter in från de som inte 

svarade inkluderande nuvarande ålder, ålder vid diabetesdebut, kön, etnicitet, typ av försäkring och 

senaste HbA1c.  

Dataanalys  Statistisk bearbetning med SAS version 9.2  

Bortfall  47%  

Slutsats  34% uppgav att det gick >6 månader mellan sista besök till barnsjukvården och första besöket till 

vuxensjukvården. Lång tidsperiod vid byte av vårdgivare riskerar utebliven uppföljning i 

vuxensjukvården, vilket kan motverkas av förberedd övergång. Fördröjt första besök till 

vuxensjukvården, ålder vid övergång och förberedd övergång gav ingen skillnad i HbA1c. Hög 

utbildningsnivå och en etablerad vana från barnsjukvården med regelbundna sjukvårdsbesök gav 

bättre HbA1c. De som svarade och de som inte svarade skilde sig inte åt när det gäller nuvarande 

ålder, ålder vid diabetesdebut och etnicitet. Av de som inte svarade var fler män, hade sämre 

försäkring och högre HbA1c.   

Vetenskaplig   

kvalitet  

91%. Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall (2003)   

   



BILAGA C  

 

Artikel 8  

Referens  Hilliard, M. E., Perlus, J. G., Clark, L. M., Haynie, D. L., Plotnick, L. P., Guttmann-Bauman, I., & 

Ianotti, R. J. Perspectives from before and after the pediatric to adult care transition: A mixed-

methods study in type 1 diabetes. Diabetes Care 

Land   

Databas  

USA  

Cinahl,   

Syfte  Att förstå oro, förväntningar, inställning till och erfarenheter hos ungdomar och föräldrar 

före övergång från barn- till vuxensjukvård, och efter övergången hos unga vuxna.  

Metod:   

Design  

Mixad metod  

Prospektiv tvärsnittsstudie  

Urval  Pretransitionsgrupp: 20 tonåringar 15-17 år och och medföljande förälder. Tonåringen skulle ha 

diabetes typ 1 sedan minst ett år. Flytande engelska. 

Posttransitionsgrupp: 59 unga vuxna 18-22 år, av 70 tillfrågade. De skulle ha behandlats för 

diabetes typ 1 på något av de center som ingick i studien. Flytande engelska.  

Datainsamling  Pretransitionsruppen: enkät och halvstrukturerad intervju. Öppna frågor som handlade om 

förväntningar inför övergång till vuxensjukvård, timing för övergång, typ av vuxensjukvård och 

förändring i ansvar mellan tonåring och förälder. Posttransitionsgruppen: Enkät med öppna frågor 

om vad som upplevdes svårt med övergång, vad som skulle kunna förbättras inom barnsjukvård 

före byte av vårdgivare för en smidig övergång och vad de skulle vilja ändra inom 

vuxensjukvården. Alla lämnade upplysningar om ålder, etnicitet, hur länge de haft diabetes, hur de 

administrerar insulin och HbA1c-värde.   

Dataanalys  Kvantitativ data: SAS version 9.3. Kvalitativ data: Atlas ti. Version 7.0. Utskrifterna lästes och 6 

tema identifierades.  

Bortfall  16 %  

Slutsats  Standardiserade förberedelser, för övergång mellan barnsjukvård och vuxensjukvård som tar 

hänsyn till patientens förväntningar och vanliga svårigheter vid övergång, kan hjälpa. 

Vetenskaplig   

kvalitet  

87% Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvalitativ metod och 79% 

Grad 2 enligt Carlsson och Eimans granskningsmall för kvantitativ metod (2003).   

   



BILAGA C  

 

Artikel 9  

Referens  Ashworth, E., Ward, A., Bingley, P. The development of an information booklet for students with 

type 1 diabetes. Journal of Diabetes nursing 

Land   

Databas  

Storbritannien   

Cinahl  

Syfte  Att utveckla ett informationshäfte som tar upp problem relevanta för unga vuxna diabetiker.  

Metod:   

Design  

Mixad metod  

Implementeringsstudie  

Urval  52 unga vuxna studenter 16-25 år med diabetes typ 1.  

Datainsamling  Litteraturöversikt. Enkät med frågor som graderas 1-5 samt öppna frågor.  

Dataanalys  Kvalitativ analys. Kvantitativ analys: envägs variansanalys med multipel regressionsanalys.  

Bortfall  Inte nämnt. Alla har inte svarat fullständigt.  

Slutsats  Många var hjälpta av informationsbroschyren, speciellt avsnitten om stress, alkohol och droger. 

Feedback på ämnen som saknades var resor, förmåner, insulinpump, hantera recept, användbara 

kontakter på universitetet, skillnad mellan snabba och långsamma kolhydrater. Ämnen som 

behövde utökas var droger och stress.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

81% Grad 1 enligt Carlsson och Eimans granskningsmall för kvantitativ metod och 69% Grad 

3 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvalitativ metod (2003).   

  

  

  



BILAGA C  

 

Artikel 10  

Referens  Pinhas-Hamiel, O., Hamiel, U., Greenfield, Y., Boyko, V., Graph-Barel, C., Rachimel, 

M.,…   Reichman, B. Detecting intentional insulin omission for weight loss in girls with type 1 

diabetes mellitus. International Journal of Eating Disorders 

Land   

Databas  

Israel  

PsycINFO  

Syfte  Utveckla och utvärdera en mätmetod för att upptäcka när typ 1 diabetiker avsiktligt låter bli att ta 

insulin i syfte att gå ner i vikt.  

Metod:   

Design  

Kvantitativ studie  

Retrospektiv kohortstudie  

Urval  HbA1c-värden hos 287 barn, tonåringar och unga vuxna jämfördes med 26 patienter med känd 

avsiktlig insulinbegränsning.  

Datainsamling  Insamling av uppgifter från patientjournaler.  

Dataanalys  Python programmeringsspråk. Dataanalys i Weka  

Bortfall  inget 

Slutsats  HbA1c-kurvan hos en patient som avsiktligt låter bli att ta insulin i syfte att gå ner i vikt visar stora 

svängningar och skiljer sig från andra patienters HbA1c-kurvor. En algoritm med hög sensitivitet 

skapades som hjälp att upptäcka insulinbegränsning. 3 fall upptäcktes.  

Vetenskaplig   

kvalitet  

98% Grad 1 enligt Carlsson och Eimans granskningsmall för kvantitativ metod (2003).   

 



BILAGA C  

 

Artikel 11  

Referens  Rasmussen, B., Ward, G., Jenkins, A., King, S. J. & Dunning, T. (2011). Young adults management 

of type 1 diabetes during life transitions. Journal of Clinical Nursing 

Land   

Databas  

Australien  

Cinahl och PsycINFO  

Syfte  Att identifiera livsövergångar som kan påverka egenvården bland unga vuxna med typ 1 diabetes och 

deras coping strategier vid omställningar och händelser  

Metod:   

Design  

Kvalitativ metod  

Explorativ   

Urval  20 engelskspråkiga deltagare i åldern 18-38 år som bodde i Victoria, Australien och hade diabetes typ 

1. De som ville delta tog kontakt med forskaren.  

Datainsamling  Semistrukturerade intervjuer, cirka en timme långa som spelades in.  

Dataanalys  Dataanalys genom konstant komperativ metod med samtida intervjuer, transkribering tills mättnad 

uppnåddes. Det gjordes en öppen kodning. Med hjälp av QSR NVivo version 7. Initiala koder  delades 

in i grupper, koder identifierades och grupperades i kategorier. Kategorier delades in i tema vilka även 

granskades av andra forskare och slutliga kategorier och tema framträdde.  

Bortfall  Inget redovisat.   

Slutsats  Studien kom fram till att det var viktigt att tänka strategiskt för att minska riskerna med diabetes och 

uppnå välbefinnande. De väger för- och nackdelar, använder tidigare erfarenheter, lyssnar på kroppens 

signaler och söker information på internet som främjar kontrollen av deras blodsocker. Forskningen 

visade att det är viktigt att professionella inom vården behövde förstå känslomässiga, sociala och 

kognitiva faktorer under denna tid. 

Vetenskaplig   

kvalitet  

90%. Grad 1 enligt Carlsson & Eimans granskningsmall för kvalitativ studie (2003).  
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