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Sammanfattning 
Bakgrund: Fysisk aktivitet är en del av egenvården för individer med diabetes 
mellitus typ 1. Upprätthålla en god glykemisk balans samt att inte drabbas av 
hypoglykemi beskrivs vara en svårighet. Syfte: Syftet var att belysa faktorer som 
påverkar individer med diabetes mellitus typ 1 att utföra fysisk aktivitet som en del av 
egenvården. Metod: Studien genomfördes genom en allmän litteraturöversikt med 
induktiv ansats. Resultatet baserades på nio vetenskapliga artiklar. Resultat: Tre 
kategorier framkom: Kunskapsläget hos sjuksköterskan och individen, Förmåga att 
använda strategier samt Förekomsten av stöd till individer. Individer upplevde en 
rädsla för att drabbas av hypoglykemi vid fysisk aktivitet, och denna rädsla var starkt 
kopplad till de olika faktorerna kunskap, strategier och stöd. Dock upplevdes 
sjuksköterskans stöd bristfälligt. Konklusion: Litteraturstudien påvisade att det fanns 
faktorer som påverkade individens utförande av fysisk aktivitet. Vidare forskning om 
faktorer som kan underlätta fysisk aktivitet för individer med diabetes mellitus typ 1 
är nödvändigt. Eftersom sjuksköterskan i undervisningen om egenvård ska kunna 
bidra med större kunskap, ett bättre stöd och bättre strategier för hanteringen av 
individens egenvård vid fysisk aktivitet. 
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Abstract 

Background: Physical activity is a part of self-care for individuals with diabetes 
mellitus type 1. To not suffer from hypoglycemia and to maintain a good glycemic 
balance is described to be of difficulty. Aim: The aim was to highlight the factors that 
affect individuals with diabetes mellitus type 1 to execute physical activity as a part of 
their self-care. Method: The study was carried out through a literature review with 
inductive approach. The result was based on nine papers. Result: Three categories 
emerged: Knowledge, Strategies and Emotional support. Individuals experienced a 
fear of hypoglycemia while doing physical activities. This fear was strongly related to 
different factors and the nurse’s support was perceived as inadequate. Conclusion: 
The literary study showed the factors that affected the individual's execution for 
physical activity. Further research about factors that can facilitate physical activity for 
individuals with Diabetes mellitus type 1 is necessary. This should be implemented in 
the nurse’s instruction to the individual to give a wider knowledge. Also, to give a 
better emotional support thus contributing to better strategies in handling the 
individual’s self-care with physical activity. 
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Inledning  
Nationella diabetesregistret (2018) beräknade att år 2018 hade uppskattningsvis 
57 343 vuxna individer diabetes mellitus typ 1 i Sverige (Nationella diabetesregistret, 
2018). Individer med diabetes mellitus typ 1 är enligt Holmström et al (2003) en 
vanligt förekommande patientgrupp och insikten i sjukdomen är därför av stor 
relevans för sjuksköterskan, inte bara medicinskt, utan även omvårdnadsmässigt. Vid 
försämrad glykemisk balans förhöjs risken att utveckla komplikationer (Nationella 
diabetesregistret, 2018) och att dö i förtid (Lind et al., 2015; Livingstone et al., 2015; 
Socialstyrelsen, 2018). Det är av stor vikt att individen ska kunna handskas med sin 
sjukdom och att sjuksköterskan erbjuder relevanta omvårdnadsåtgärder är av stor vikt. 
Sjuksköterskan behöver därför ha ett stort intresse och en bred kunskap om diabetes 
mellitus typ 1, för att kunna ge en personcentrerad vård (Holmström et al., 2003). 
Enligt International Council of Nurses (ICN, 2012) framhävs betydelsen av att 
sjuksköterskan respekterar individens värderingar och rättigheter, för att utforma en 
personcentrerad vård (ICN, 2012).  Delaktighet i vården är enligt hälso- och 
sjukvårdslagen viktigt och ska bygga på individens självbestämmande och integritet 
(SFS 2017:30) och vid diabetes ska individer enligt en rapport från Statens beredning 
för medicinsk och social utvärdering (SBU bereder, 2017) erbjudas regelbunden vård 
och kontakt med sin sjuksköterska för att självständigt klara sin egenvård (SBU 
bereder, 2017). Egenvård är de åtgärder som individen själv utför vid sjukdom, 
symtom eller skador (”Egenvård”, 2020). Egenvård är en stor del av hanteringen utav 
sjukdomen diabetes mellitus typ 1 samt nödvändig för att upprätthålla en god 
glykemisk balans (Brazeau et al., 2018). Fysisk aktivitet utgör en stor del av 
egenvården och är därför viktig att belysa (Brazeau et al., 2018; World Health 
Organization [WHO], 2018). Målet med forskningen är generellt att utforma program 
för fysisk aktivitet riktat till individer med Diabetes mellitus typ 1, för att kunna 
erbjuda en mer individbaserad omvårdnad och mer personliga råd (Litchfield et al., 
2019). Forskningen bör även inriktas på hur sjuksköterskan och övrig vårdpersonal 
ska uppmuntra individen till fysisk aktivitet och ge råd hur den glykemisk balansen 
ska uppnås. Individen kommer även att behöva kunskap och färdigheter för 
hanteringen av den glykemiska kontrollen vid utförandet av fysisk aktivitet och därav 
krävs mer forskning kring detta, för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att implantera 
detta i vården (Matson et al., 2018). 

 

Bakgrund 
Diabetes Mellitus typ 1 kommer benämnas som DMT1 i litteraturstudien. Under 
studien kommer individen/individer med DMT1 benämnas som individen/individer 
om inget annat framkommer. 
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DMT1 är en kronisk, autoimmun sjukdom som innebär att kroppen drabbas av 
insulinbrist. Insulin är det hormon som reglerar blodglukosen i kroppen och brist 
uppstår när bukspottkörteln inte producerar tillräckligt med insulin (Culina et al., 
2013). Att sjukdomen är autoimmun innebär att kroppen angriper sitt eget 
immunförsvar och förstör ß-cellerna i de Langerhanska öarna i pankreas (Teddy-
studien, 2020) och därmed uppstår bristande produktion av insulin (Scott et al., 2019). 
Utan insulin fungerar inte kroppen och det innebär mer specifikt att lever, muskler 
och fett inte kan producera energi och därmed inte utföra sitt arbete. DMT1 ger ofta 
ett snabbt insjuknande med kraftiga symtom och sjukdomsuppkomst är oftast hos 
yngre individer (Teddy-studien, 2020). 

Glykemisk balans innebär kontrollerad blodglukosnivå. DMT1 kräver systematisk 
egenmätning av blodglukos under dygnet för att ha förutsättningar till att uppnå en 
god glykemisk balans (Danne et al., 2017; Socialstyrelsen, 2018). Vid ofullständig 
glykemisk balans kan individer med DMT1 riskera att drabbas av komplikationer 
(Pastor et al., 2017; Scott et al., 2019; Socialstyrelsen, 2018) och vid en god 
glykemisk balans minskar risken för komplikationer markant (Pastor et al., 2017). 
Mikro- och makrovaskulära komplikationer (Scott et al., 2019) kan resultera i 
neuropati, nefropati, retinopati och hjärt- och kärlsjukdomar (Fung, 2016; 
Socialstyrelsen, 2018). År 2020 framtogs nya rekommendationer för glykemisk 
balans till vuxna individer med DMT1. Sjuttio procent av uppmätta blodglukosvärden 
bör ligga mellan 3,9–10 mmol/l (Battelino et al., 2019). Individer med DMT1 löper 
större risk att drabbas av hypoglykemiska tillstånd än vad individer utan DMT1 gör 
(Kalra et al., 2013; Smyth, 2018), vilket betyder att blodglukosen är under 3,9 mmol/l 
(Battelino et al., 2019). Hypoglykemi kan ge symtom som svettningar, hjärtklappning 
och förvirring och obehandlad hypoglykemi kan leda till medvetandesänkning och 
död (Kalra et al., 2013; Smyth, 2018). HbA1c är ett mått som visar andelen 
hemoglobin som har glukos bundet. Det beskriver långtidsblodglukos och mäts av 
vårdpersonal genom ett blodprov som avspeglar behandlingsutfallet vid alla former av 
diabetes. Detta kan ge indikation på fortsatt eller förändrad behandling (Danne et al., 
2017). Behandlingsmålet är att HbA1c bör vara under 52 mmol/ml och benämns då 
som en kontrollerad glykemisk balans och det visar tydligt på risken för att drabbas av 
diabetes relaterade komplikationer (Danne et al., 2017; Socialstyrelsen, 2018).  

Egenvård 
Egenvård definieras som åtgärder en individ själv hanterar vid symtom, sjukdomar 
och skador (”Egenvård”, 2020). Hälso- och sjukvårdsåtgärder som kan utföras som 
egenvård av enskild individ, ordineras av legitimerad sjuksköterska eller läkare. 
Förutsättningen är att individen självmant bedöms kunna utföra egenvården på egen 
hand (SOSFS 2009:6). Hälso- och sjukvården ska erbjuda patientutbildning i 
egenvård, då det beskrivs vara en central del i vården av DMT1 (Socialstyrelsen, 
2018). Sjuksköterskan inriktad på diabetes bör i egenvårdsutbildningen ta hänsyn till 
kulturella skillnader och till hur individen ser på hälsa och sjukdom, för att ge en god 
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personcentrerad vård (ICN, 2012; Socialstyrelsen, 2018). Hantera insulininjektioner, 
eventuella hjälpmedel som insulinpump, blodglukosmätare och beräkna intag av 
näringsvärde är viktiga delar i individens egenvård vid utförandet av fysisk aktivitet 
(Brazeau et al., 2018).  

Fysisk aktivitet 

Fysisk aktivitet kan definieras som all mänsklig rörelse som sker, som i sin tur ger en 
ökad energiförbrukning och en förbättrad kondition (Pettee Gabriel et al., 2012). 
Hälsan förbättras vid måttlig och kraftfull fysisk aktivitet och kan innebära hur 
individen transporterar sig till och från olika platser i vardagen 
(Folkhälsomyndigheten, 2019). Fysisk aktivitet kan vara en viktig faktor som kan ha 
fördelaktiga effekter på sjukdomar som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, övervikt 
och fetma (Reiner et al., 2013). Rekommendationerna för en vuxen individ, är att 
utföra 150 minuter fysisk aktivitet med måttlig intensitet varje vecka (WHO, 2018), 
vilket beskrivs som en ökning av puls och andning. Det innebär 30 minuters rask 
promenad fem dagar i veckan, 20-30 minuters löpning tre gånger per vecka eller 
alternativt en kombination av dessa (Folkhälsomyndigheten, 2019). Under fysisk 
aktivitet reglerar en frisk individ insulinutsöndringen automatiskt. Insulinnivån 
påverkas av mängden kolhydrater och av den fysiska aktivitetens intensitet. Kroppen 
är beroende utav hormonerna insulin och glukagon, som reglerar blodglukosen 
(Adolfsson et al., 2012) och en individ med DMT1 kräver tillförsel av insulin för att 
upprätthålla en god glykemisk balans (Socialstyrelsen, 2018). Detta gör att kroppen 
kan hålla glukosnivåerna i blodet mer stabilt under fysisk aktivitet (Adolfsson et al., 
2012). Fysisk aktivitet ökar däremot risken att drabbas av hypoglykemi vid DMT1 
och det är en av orsakerna till varför det är svårt att upprätthålla en god glykemisk 
balans. Vid utförande av intensiv fysisk aktivitet, finns det en risk att drabbas av akut 
hypoglykemi, vilket betyder att blodglukosen sjunker fort. Vid fysisk aktivitet med 
låg intensitet under en längre tid, finns en risk att drabbas av smygande hypoglykemi, 
vilket betyder att blodglukosen kan börja sjunka långsamt under en längre tid 
(Adolfsson et al., 2015). 

Vid behandlingen av DMT1 finns det olika sätt för att upprätthålla en god glykemisk 
balans vid utförandet av fysisk aktivitet, exempelvis matintag och insulininjektioner 
(Adolfsson et al., 2015; Socialstyrelsen, 2018). Fysisk aktivitet är också en faktor som 
på både kort och långt sikt ökar energiförbrukningen och leder till ökad 
insulinkänslighet, vilket kan ge en jämnare glykemisk balans (Holtz et al., 2008). 
Reglera insulindos och måltidens innehåll beroende på den fysiska aktiviteten 
benämns som viktigt (Adolfsson et al., 2015; Socialstyrelsen, 2018). Det är även 
relevant för individen att systematiskt kontrollera blodglukosen för att undvika 
allvarlig hypoglykemi vid utförande av fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2018) samt 
för att kunna förutse potentiella episoder av hypoglykemi eller hyperglykemi 
(Galassetti et al., 2013).  
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Personcentrerad vård  
Inom personcentrerad vård finns det tre olika nyckelbegrepp som vården bör byggas 
på, vilket innefattar partnerskap, individens berättelse och dokumentation. 
Partnerskap speglar den centrala delen i personcentrerad vård, som innebär att visa 
ömsesidig respekt mellan sjuksköterska och individ. Individens berättelse har en stor 
betydelse utav att sjuksköterskan lyssnar på upplevelsen av sjukdomen och utifrån det 
skapar en individuell plan (GPCC, 2017). Slutligen nyckelbegreppet dokumentation, 
som uppmärksammar betydelsen av att sjuksköterskan och övriga professioner 
dokumenterar i individens journal (GPCC, 2017; SFS 2008:355). En patientjournal 
ska alltid innehålla uppgifter om individens identitet, bakgrunder till vården som ges 
och uppgift om: ställd diagnos och orsaken till åtgärder, vidtagna och planerade 
åtgärder, vilken information som delgetts till individen och om individen valt att avstå 
från eventuell behandling eller vård (SFS 2008:355). All hälso- och sjukvård skall 
utformas och genomföras i samråd med individen (SFS 2014:821) då det kan påverka 
patientsäkerheten positivt (Ridelberg et al., 2014). Vården bör främja en hög 
patientsäkerhet (SFS 2010:659) och betydelsen av att individen får lämplig samt 
välstrukturerad information, visar sig stärka patientsäkerheten. Finns det hinder i 
kommunikationen kan det leda till att patientsäkerheten äventyras (Ridelberg et al., 
2014).  

Personcentrerad vård har en stor betydelse i vården och innebär att det finns en 
samverkan mellan individen och en profession. Det handlar om att gemensamt 
komma fram till en plan för individen med olika mål och strategier, dock beskrivs 
svårigheter för sjuksköterskan att jobba utifrån en personcentrerad vård. Eftersom det 
krävs goda rutiner, en medvetenhet, satsning och även att vara medveten om 
individens enskilda handlingar (GPCC, 2017). Personcentrerad vård är något som 
beskrivs öka tillfredställelsen hos individen och kan därmed leda till ett bättre 
hälsoutfall vid sjukdom (Ekman et al., 2011). En god omvårdnad vid mötet med en 
individ med DMT1 är viktig eftersom individen ska kunna sköta sin egenvård på ett 
korrekt sätt. Utbildningen som erbjuds till individer med DMT1 har oftast en 
betydande roll, då beslut i egenvård kan baseras på kunskap och erfarenhet 
(Socialstyrelsen, 2018). En god egenvård kan leda till en förbättring i individens 
glykemiska balans (Brazeau et al., 2018). 

En god relation mellan sjuksköterska och individ ökar tilliten och tryggheten mellan 
parterna (Stenner et al., 2011). Individuell information och råd till individen vid 
hantering av DMT1 utifrån livsstilen beskrivs vara en viktig del av personcentrerad 
vård. Dessutom beskrivs det att sjuksköterskan behöver lyssna och ta in för att kunna 
ge en mer individuell omvårdnad, då det ökar tryggheten i hanteringen av DMT1 hos 
många individer. Individens delaktighet och medbestämmande beskrivs också vara en 
del av personcentrerad vård och har en betydelsefull roll för sjuksköterskan, för att 
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kunna utforma en bra omvårdnad. Ge ut information i samråd med individen visar sig 
ge en starkare känsla av att på egen hand ta hand om DMT1 (Stenner et al., 2011). 

Teoretisk referensram  
Omvårdnadsteoretikern Dorothea Orem´s egenvårdsteori ”Self-care Deficit Nursing 
Theory” är uppdelad i tre olika delar: Teorin om egenvård, teorin om egenvårdsbrist 
och teorin om omvårdnadssystem (Orem, 2001). Teorin innebär en förklaring till 
individens förmåga och krav till att utföra egenvård. Brist i egenvården kan vara 
förknippat med ohälsotillstånd som kan uppstå och kan göra det problematiskt att 
utföra sin egenvård som individ, vilket gör att sjuksköterskans omvårdnad är av 
relevans (Orem, 2001).  

Enligt Orem (2001) är det avgörande att egenvården ska skötas effektivt för att 
individen ska upprätthålla motivationen. Tillgänglighet, förberedelser och användning 
av resurser behövs för att bestämma vilken egenvård som är mest effektiv för varje 
enskild individ. Metoder för att utföra egenvård skiljer sig åt mellan familjer, kulturer 
och samhällen och något som är viktigt att sjuksköterskan tar hänsyn till. Egenvården 
är av individen en medveten handling, som ska läras kontinuerligt och vara kopplat 
till aktuellt hälsotillstånd. Individens behov av en sjuksköterska uppkommer vid brist 
i egenvården. Engagemanget som är en stor del av egenvården kan svikta vid brist på 
hälsa och välbefinnande. Förmågan till att utföra egenvård med god kvalité och 
omsorg är starkt förknippat med utbildning, familjesituation och kultur. Stöd av 
omgivning och sjukvård är av stor relevans för att skapa goda förutsättningar. 
Sjuksköterskor som utvecklar en anpassad egenvård till individen, kan leda till positiv 
hälsa och ett bra välbefinnande. I delteorin står sjuksköterskan i fokus och inte 
individen och den besvarar de utmaningar sjuksköterskan står inför i omvårdnaden 
(Orem, 2001). Ett bra samspel mellan sjuksköterska och individ menar Orem är till en 
stor vikt för att sjuksköterskan ska kunna nå fram till individen på ett bra sätt. 
Informationen som ges till individen från sjuksköterskan styrs av individens behov 
och vilka redskap samt insatser som krävs för att sjuksköterskan ska kunna ge en 
personcentrerad vård. Sjuksköterskan bör utvärdera och bemöta individen på den nivå 
som individen befinner sig på. Orem menar på att alla individer ha en förmåga till att 
handskas med egenvård inom sig och med rätt verktyg och kunskap kan 
sjuksköterskan utveckla den förmågan vidare (Simmons, 2009).  

 

Problemformulering 
Individer med DMT1 är i behov av en fungerande egenvård för att upprätthålla en god 
glykemisk balans. Fysisk aktivitet är en del av egenvården, men faktorer som 
påverkar individens utförande av fysisk aktivitet är inte tydligt uppmärksammat. Det 
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är av stor vikt att belysa de faktorer som påverkar individens utförande av fysisk 
aktivitet som en del av egenvården. 

Syfte 
Syftet var att belysa faktorer som påverkar individer med diabetes mellitus typ 1 att 
utföra fysisk aktivitet som en del av egenvården.   

Metod 
Design 
Studien var en allmän litteraturstudie med induktiv ansats enligt beskrivning i 
Forsberg & Wengström (2015). 

Datainsamling 
Databaser som använts för att söka upp vetenskapliga artiklar har varit Public 
Medline (PubMed) och Cumulative Index of Nursing and Allied Health (CINAHL). 
Databaserna har använts då de är inriktade på omvårdnad och medicin (Forsberg & 
Wengström, 2015). Sökorden som använts redovisas i bilaga A. Sökningen 
påbörjades med att utgå från ämnesordlistorna i respektive databas. PubMed 
benämner sin ämnesordlista som Medical Subject Headings (MeSH-termer) och 
CINAHL benämner sin som CINAHL Subject headings. För att specificera 
sökningarna användes de booleska operatorerna AND och NOT och som gav en 
snävare sökning med ett mer specifikt resultat. För att begränsa sökningen ytterligare 
användes limits, som redovisas i bilaga A (Forsberg & Wengström, 2015). 
Trunkering* användes för att valt sökord, med olika böjningar skulle komma med och 
därmed ge ett bredare resultat (Östlund, 2017). Databassökningen genomfördes 
självständigt och med hjälp av bibliotekarie, för att garantera tillförlitliga sökningar 
(Forsberg & Wengström, 2015). Artiklarna granskades enligt bedömningsmallen av 
Carlsson och Eimans (2003). Den vetenskapliga kvalitén granskades från I-III. Grad I 
innebar hög vetenskaplig kvalitet och grad III innebar låg vetenskaplig kvalitet 
(Carlsson & Eimans, 2003). Ytterligare granskning gjordes av de kvalitativa 
artiklarna genom kvalitetsindikatorerna trovärdighet, pålitlighet, överförbarhet och 
bekräftelsebarhet. Alla kvantitativa artiklar granskades utifrån begreppen reliabilitet 
och validitet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

En inledande informationssökning genomfördes, som beskrevs i två delar. Den 
inledande informationssökningen var den första fasen som genomfördes, där grunden 
för hela sökarbetet skapades. Olika databaser som kunde vara av relevans för studien 
identifierades (Östlund, 2017). CINAHL var den första databasen där 
informationssökningen påbörjades. Svenska ord som kopplades till syftet översattes 
till engelska och till begrepp som var relevanta för databasen. Den inledande 
informationssökningen fortsatte med sökningar i databasen PubMed. Där gjordes 
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också en översättning från svenska till engelska och till relevanta termer för 
databasen. Den inledande informationssökningen övergick sedan till den egentliga 
informationssökningen. Under denna delen krävdes ett systematiskt arbete för att 
komma fram till de slutliga vetenskapliga artiklarna till studien som svarar på det 
valda syftet (Östlund, 2017). Tyngdpunkten låg på vetenskapliga artiklar av god 
kvalité.  

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna för använda artiklar i litteraturstudien var att artiklarna skulle 
fokusera specifikt på individer som diagnosticerats med DMT1. Artiklarna skulle inte 
vara äldre än 10 år och deltagarna skulle vara 18 år och över, artiklarna skulle även 
vara skrivna på engelska. Metoden skulle vara kvantitativ, kvalitativ eller mixad 
metod.  

Exklusionskriterier var artiklar som inte svarade mot syftet, var äldre än 10år, artiklar 
som handlade om andra typer av diabetes som typ två diabetes, graviddiabetes och 
Latent Autoimmune Diabetes in Adults (LADA). Även artiklar som var skrivna på 
andra språk än engelska exkluderades samt där deltagare var under 18 år. 
Reviewartiklar och artiklar som blev grad III enligt Carlsson och Eimans (2003) 
exkluderades från studien. 

Artikelsökning i CINAHL 
Två sökningarna i CINAHL gjordes och gav ett resultat på sammanlagt 14 artiklar, 
där 14 abstrakt och 10 artiklar granskades och det gav ett resultat på tre 
resultatartiklar.  

I första sökningen användes sökorden MM Diabetes Mellitus, Type 1 AND MM 
Disease Management AND blood glucose AND exercise. Sökningen begränsades 
med 10 years, peer-review, English samt all adult som gav tre träffar. Alla titlar lästes, 
tre abstrakt lästes, varav alla artiklar granskades noggrant enligt Carlsson och Eiman 
(2003). En artikel valdes därefter ut med en Grad I och användes i litteraturstudiens 
resultat. I andra sökningen användes sökorden MM Diabetes Mellitus, Type 1 AND 
MM Self Care AND blood glucose AND exercise. Sökningen begränsades med 10 
years, peer-review, English samt All adult som gav 11 träffar. Alla titlar lästes, 11 
abstrakt lästes, varav sju av dessa granskades artiklarna noggrant enligt Carlsson och 
Eiman (2003). Två artikel valdes därefter ut med Grad II och användes i 
litteraturstudiens resultat. Se bilaga B.  

Artikelsökning i PubMed 

Fyra sökningar i PubMed gjordes och gav ett resultat på sammanlagt 153 artiklar, 
varav 95 abstrakt lästes och 25 artiklar granskades. Det gav ett resultat på sex 
resultatartiklar.  
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Första sökningen användes sökorden Diabetes Mellitus, Type 1 (MeSH) AND blood 
glucose AND self managment AND experience NOT child*. Sökningen begränsades 
med 10 years, adult samt English som gav 29 träffar. Alla titlar lästes, 15 abstrakt 
lästes, varav sex av dessa artiklar granskades noggrant enligt Carlsson och Eiman 
(2003). En artikel valdes därefter ut med en Grad I och användes i litteraturstudiens 
resultat. Andra sökningen användes sökorden Diabetes Mellitus, Type 1 (MeSH) AND 
physical activity AND disease management AND qual* NOT child*. Sökningen 
begränsades med 10 years, adult samt English, som gav 40 träffar. Trettio abstrakt 
lästes, varav åtta av dessa artiklar granskades noggrant enligt Carlsson och Eiman 
(2003). Två artiklar valdes därefter ut där ena artikeln var grad I och den andra var 
grad II. De två användes sedan i litteraturstudiens resultat. Tredje sökningen användes 
sökorden Diabetes Mellitus, Type 1 (MeSH) AND physical activity AND self 
management NOT child*. Sökningen begränsades med 10 years, adult samt English 
som gav 47 träffar. Tjugofem abstrakt lästes, varav sju av dessa artiklarna granskades 
noggrant enligt Carlsson och Eiman (2003). Två artiklar valdes därefter ut där en av 
artiklarna var grad I och en av de var grad II. De två användes sedan i 
litteraturstudiens resultat. Fjärde sökningen användes sökorden Diabetes Mellitus, 
Type 1(MeSH) AND Self-Care (MeSH) AND Exercise (MeSH) NOT child*. 
Sökningen begränsades med 10 years, Adult samt English, som gav 37 träffar. 
Tjugofem abstrakt lästes, varav fyra av dessa artiklarna granskades noggrant enligt 
Carlsson och Eiman (2003). En artikel valdes därefter ut med en grad I och dessa 
användes i litteraturstudiens resultat. Se bilaga B.  

Databearbetning 
Bearbetningen av resultatartiklarna gjordes enligt Forsberg & Wengström (2015) 
genom fem steg för att analysera innehållet. Artiklarna som valdes ut och ansågs vara 
relevanta till valt syfte granskades enligt Carlsson och Eiman (2003), för att 
säkerhetsställa en god kvalité i valda artiklar. När granskning gjordes framkom det en 
procentmängd som utgör vilken grad artikeln uppnår. Fem utav artiklarna uppnådde 
grad 1 och fyra artiklar uppnådde grad 2. Alla kvalitativa artiklar granskades och 
diskuterades utifrån kvalitetsbegreppen: Trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
och överförbarhet. De kvantitativa artiklarna diskuterades utifrån validitet och 
reliabilitet, detta gjordes för att styrka och säkerhetsställa en god kvalité på valda 
artiklar. Först började var och en att bekanta sig med de valda artiklarna. Artiklarnas 
resultat granskades sedan enskilt och sedan granskades resultatet gemensamt i grupp. 
Efter detta översattes delar av stycken till svenska med hjälp av 
översättningsprogram, för att säkerhetsställa att innehållet hade uppfattats korrekt. 
Därefter kodades det meningar i artiklarna utefter den information som kunde kopplas 
till vårt syfte, efter det diskuterades koderna gemensamt för att säkerhetsställa att 
relevanta koder hade skapats. När allt material var bearbetat, diskuterades det fram 
likheter, samband samt olikheter i resultatartiklarna. Därefter kontrollerades koderna 
för att hitta de centrala delarna i artiklarna för att föra samman dem i tre kategorier 
Kunskapsläget hos sjuksköterskan och individen, Förmågan att använda strategier 
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och Förekomsten av stöd till individen. Slutligen innebar det en diskussion och 
tolkning av resultatanalysen (Forsberg & Wengström, 2015).  

 

Forskningsetiska övervägande 
Genom att skydda den enskilda individen och respektera människovärdet vid 
forskning är viktig och att forskningen endast få godkännas om det finns en respekt 
för människovärdet (SFS 2003:460). Enligt Belmont rapporten (1979), ska individens 
hälsa gå före forskningen och att det görs en bedömning av risker och fördelar. Det 
krävs därmed att de fördelar som söks i forskningen erhålls (Belmontrapporten, 1979) 
och att de individerna som deltar i studien behandlas enligt dataskyddsförordningen 
(2018:218), som avser behandling av fysiska individers personuppgifter (SFS 
2018:218). Helsingforsdeklarationen (2013) beskriver att individers integritet och 
autonomi ska beskyddas utav forskare samt ge individerna en anonym identitet i 
studien (World Medical Association, 2013). Enligt vetenskapsrådet (2002) finns det 
fyra huvudkrav inom forskningsetiska principer, ett av dem är informationskravet som 
innebär att forskaren ska informera om syftet med sin forskning och att deltagarna i 
studien även ska upplysas om att det är frivilligt deltagande och att rätten att avbryta 
utan att ange orsak finns. Andra principen är samtyckekravet som innebär att ha rätten 
att bestämma över sin medverkan i forskningen. Konfidentialitetskravet som är den 
tredje principen handlar om att alla uppgifter inklusive personuppgifter som kommer 
in från undersökningarna inte kommer ut till obehöriga. Den sista principen som är 
nyttjandekravet handlar om att det som samlas in om dem enskilda individerna endast 
får användas i forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

De vetenskapliga artiklarna i litteraturstudien var baserad på forskning på endast den 
vuxna populationen, vilket beskrivs vara en mindre sårbar grupp (Kjellström, 2017). 
Att ta etiska överväganden i beaktande i samband när en litteraturstudie ska 
genomföras var viktigt, för att personer i studier inte ska ha kommit till skada eller ha 
utnyttjats i samband med forskningen (Kjellström, 2017). Något som behövdes göras 
var att inkludera studier som hade tillstånd från etisk kommitté eller där det noggrant 
gjorts etiska överväganden (Forsberg & Wengström, 2015). I denna litteraturstudie 
har det varit viktigt att valda artiklar hade ett etisk godkännande eller att individerna i 
studien skrivit under ett samtyckeskrav. Alla artiklar var godkända av en etisk 
kommitté och åtta av nio diskuterade tydligt det etiska övervägandet för studien. En 
artikel nämnde inte tydligt om den var godkänd av en etisk kommitté i artikeln, 
däremot beskrev det tydligt att alla deltagarna hade skrivit under ett samtyckeskrav. 
På tidskriftens hemsida beskrivs att alla publicerade studier måste ha ett etisk 
godkännande och därför valdes artikeln. Fem av artiklarna beskrev tydligt att alla 
individer som deltog i studien hade skrivit under ett samtyckeskrav innan deltagande i 
studien. Nyttan med litteraturstudien var att relevant forskning inom ämnet 
sammanfattades och lyftes fram. Risken med litteraturstudien var minimal då samtliga 
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studier hade ett etiskt godkännande och att inga deltagarade därmed kommit till 
skada. Därmed anses litteraturstudiens nytta vara större än potential risk.    

 

Resultat 
Kunskapsläget hos sjuksköterskan och individen 
Individerna upplevde att det fanns begränsat med kunskap och information hos 
sjuksköterskor och hos dem själva om hur fysisk aktivitet kunde påverka 
blodglukosen, vilket gjorde att fysisk aktivitet uteslöts (Kennedy et al., 2018; 
Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018; Lascar et al., 2014). Kennedy (2018) 
beskriver att kunskap kring fysisk aktivitet vid DMT1 beskrevs vara nödvändigt för 
individerna, för att kunna se positiva aspekter med fysisk aktivitet och känna en 
trygghet till att utföra det. Dock beskrevs det vara en stor brist på denna kunskap, då 
många individer beskrev att sjuksköterskan inte hade kunskap om vilka positiva 
fördelar fysisk aktivitet kunde ge. Fyra av femton individer hade fått rådet av sin 
sjuksköterska att inte utföra fysisk aktivitet, vilket resulterade i att det uteslöts 
(Kennedy et al., 2018). Kunskapsbristen hos sjuksköterskan blev en bidragande orsak 
till individens rädsla för att utföra fysisk aktivitet (Hill et al., 2016; Kennedy et al., 
2018; Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018; Martyn-Nemeth, et al., 2016), vilket 
ofta grundade sig i att individerna inte var förtrogna till förhållandet mellan fysisk 
aktivitet och DMT1. Det ledde till en bristfällig hantering (Kime et al., 2018). 
Okunskapen tenderade att ge en negativ självbild och bidrog till en rädsla (Lascar et 
al., 2014). Många individer beskrev dock att om kunskap kring hanteringen av DMT1 
hade varit mer lättillgängligt, skulle det ge en positiv påverkan till att utföra fysisk 
aktivitet i större utsträckning (Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018; Lascar et al., 
2014). Individer med DMT1 upplevde att det fanns begränsad kunskap kring 
rekommendationen för hur mycket fysisk aktivitet som borde utförts varje vecka 
(Kennedy et al., 2018) och de beskrev att mer personliga mål hade varit bättre än 
generella mål för alla individer med DMT1 (Kennedy et al., 2018; Kime et al., 2018). 
Många individer saknade kunskap kring vilka övningar som var bra för kroppen och 
fördelarna med att utföra dem. Individerna ansåg att ökad förståelse för hur kroppens 
blodglukos reagerade vid fysisk aktivitet var något som skulle behöva implementeras 
i egenvården (Kennedy et al., 2018; Lascar et al., 2014). Individer med tidigare 
negativa upplevelser av sin DMT1 upplevde en barriär gällande utförandet av fysisk 
aktivitet. Motsatta upplevelser fanns hos de individer som hade en självsäkerhet och 
kunskap om hanteringen av DMT1 och som sällan drabbats av hypoglykemi, som 
därmed inte fann något hinder till att utföra fysisk aktivitet (Kennedy et al., 2018). 
Individer som upplevde sig ha kunskap om hanteringen av DMT1 vid fysisk aktivitet, 
beskrev att de hade fått den genom att testa sig fram till vad som fungerade bäst för 
dem (Dizon et al., 2019). 
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Förmågan att använda strategier 
Strategier som ansågs nödvändiga för att utföra fysisk aktivitet var att kontrollera 
blodglukos, justera insulindos och kontrollera intag av mat (Dizon et al., 2019; 
(Killbride et al., 2011; Lascar et al., 2014; Smith et al., 2018; Kennedy et al., 2018) 
och därmed finna en god glykemisk balans (Dizon et al., 2019; Kime et al., 2018) 
samt en god planering (Killbride et al., 2011; Lascar et al., 2014; Smith et al., 2018; 
Kennedy et al., 2018). Individerna upplevde att strategier var nödvändigt för att kunna 
utföra fysisk aktivitet och att det alltid användes inför, under och efter fysisk aktivitet 
(Dizon et al., 2019; Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018; Lascar et al., 2014), dock 
upplevdes det av individen många gånger vara tidskrävande (Killbride et al., 2011; 
Lascar et al., 2014; Smith et al., 2018; Kennedy et al., 2018). Finna strategier för att 
lära känna sin kropp beskrevs vara av stor vikt för att förstå fördelarna med fysisk 
aktivitet (Kime et al., 2018). Blodglukosen upplevdes variera under fysisk aktivitet, 
beroende på vilken typ av aktivitet som gjordes (Killbride et al., 2011). Det innebar 
att strategier som att kontrollera blodglukos, justera insulindos och kontrollera intag 
av mat användes för att få fram vad som fungerade bäst för den enskilda individen 
(Dizon et al., 2019), dock beskrevs rädslan över att hamna i hypoglykemi som ett stort 
hinder (Hill et al., 2016; Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime et al., 
2018; Martyn-Nemeth et al., 2016; McCarthy et al., 2017). Upprätthålla en god 
glykemisk balans upplevdes vara en utmaning vid utförandet av fysisk aktivitet 
(Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018) och därmed att finna strategier för att finns 
en god glykemisk balans var av stor vikt (Killbride et al., 2011; Lascar et al., 2014). 
Det framkom att det inte bara fanns en planering för att kunna bibehålla en god 
glykemisk balans före, under och efter utförande av fysiska aktivitet, utan att 
hanteringen av individens DMT1 såg annorlunda ut vid varje tillfälle och att 
strategierna därmed förändrades (Killbride et al., 2011). Fler strategier än utmaningar 
presenterades i ett resultat av Dizon et al (2019) och det gällde främst de som 
användes före och under fysisk aktivitet. Korrigering av insulindoser vid fysisk 
aktivitet var avgörande för ett positivt utfall, men beskrevs enligt många individer 
vara obefintlig och resulterade därmed i rädsla och minskat utförande av fysisk 
aktivitet (Dizon et al., 2019). Det handlade även om att motivationen inte fanns där 
för att planera eller hantera sina blodglukosvärden inför och efter utförandet av fysisk 
aktivitet (Kennedy et al., 2018; Kime et al., 2018). Finna strategier för att hantera sin 
glykemiska balans beskrevs som ett experiment av individerna och upplevdes vara en 
utmaning (Dizon et al., 2019; Kime et al., 2018).  

Att finna en balans mellan DMT1 och fysisk aktivitet beskrevs vara en utmaning för 
många och något som krävde en åtgärd. Detta innebar att för- och nackdelar med 
fysisk aktivitet vägdes mot varandra och strategin ansågs hela tiden vara en 
balansåtgärd (Kime et al., 2018). Individens känsla att inte kunna hantera sin DMT1 
på ett adekvat sätt bidrog till frustration och ilska (Hill et al., 2016), många bekräftade 
att ha förmågan till att identifiera symtom vid hypoglykemi inte alltid var en 
självklarhet (Martyn-Nemeth et al., 2016). Många individer uppgav att de använde 
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applikationer i sina mobiltelefoner som ett hjälpmedel för att underlätta strategierna 
vid utförandet av fysisk aktivitet men att det fanns brister i vissa applikationer med 
utvecklingsmöjligheter (Dizon et al., 2019). Betydelsen av att individen självständigt 
kunde ha förmågan att hitta lämpliga strategier för att kontrollera sin glykemiska 
balans vid fysiska aktivitet ansågs vara en viktig faktor, som även påverkade 
individernas beslutsamhet till att utföra fysisk aktivitet (Kennedy et al., 2018). 
Planerad fysisk aktivitet upplevdes lättare att hantera, om individen hade en etablerad 
strategi. Oplanerad fysisk aktivitet var däremot en större utmaning, då individen inte 
kunnat förbereda sig och många upplevde därmed ett hinder till utförandet. De olika 
fysiska aktiviteterna som individerna inte ansåg sig själva ha tillräckligt med 
strategier för att kunna utföra, undveks (Kime et al., 2018).  

Kolhydrater beskrevs vara en fälla för blodglukosen och försvårade därmed 
individens strategi för att upprätthålla en god glykemisk balans inför, under och efter 
fysisk aktivitet (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Lascar et al., 2014; 
Martyn-Nemeth et al., 2016), vilket gjorde att många individer ökade kaloriintaget 
och minskade utförandet av fysisk aktivitet (Martyn-Nemeth et al., 2016). Individer 
upplevde en rädsla för att drabbas av hypoglykemi och det sågs som en genomgående 
barriär för att utföra fysisk aktivitet och var starkt kopplat till bristen på förmågan att 
hitta rätt strategier (Hill et al., 2016; Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime 
et al., 2018; Martyn-Nemeth et al., 2016; McCarthy et al., 2017). Rädslan av 
hypoglykemi beskrevs vara ett vanligt hinder till att inte utföra någon typ av fysisk 
aktivitet (Kime et al., 2018) och jämfördes med en känslomässig berg- och dalbana, 
där en ständig oro över att blodglukosen skulle sjunka alltid var närvarande (Kime et 
al., 2018). Drabbas av hypoglykemi väckte starka känslor av ångest, oro, stress och 
frustration hos många individer med DMT1 (Hill et al., 2016) och det beskrevs vara 
av stor betydelse att komma över rädslan för att våga utföra fysisk aktivitet och 
därmed hitta rätt strategier (Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018). De individer 
som hade hittat bra strategier för hanteringen av sin DMT1 upplevde inte någon 
barriär till fysisk aktivitet. Rädslan för att inte ha tillräckligt med strategier för att 
hamna i hypoglykemiska tillstånd var därmed nästan obefintlig (Lascar et al., 2014). 
Många individer som hade haft sin diagnos sen många år tillbaka beskrevs ha bättre 
strategier för att uppnå glykemisk balans, än de som haft sin diagnos under en kortare 
tid eller fått den senare i livet (Killbride et al., 2011). 

Förekomsten av stöd till individen 
Individerna beskrev att stöd och uppmuntran var viktiga aspekter vid utförandet av 
fysisk aktivitet (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018). Trots 
det upplevde många att sjukvården inte prioriterade att implementera fysisk aktivitet i 
vården vid DMT1, utan att det istället upplevdes som ett hinder (Kime et al., 2018). 
En stor anledning till att rädsla och oro var en vanligt förekommande barriär vid 
fysisk aktivitet (Hill et al., 2016; Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime et 
al., 2018; Martyn-Nemeth et al., 2016) grundade sig oftast i att individen upplevde att 
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sjuksköterskan inte uppmuntrade eller gav stöd till vilka fördelar fysisk aktivitet 
kunde bidra med. Betydelsen av att sjuksköterskan tog upp positiva aspekter med 
fysisk aktivitet skulle enligt många individer reducera oron som fanns inför utförandet 
(Killbride et al., 2011). Det resulterade i brist på motivation till att utföra fysisk 
aktivitet eftersom stödet saknades (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime 
et al., 2018; Lascar et al., 2014; Smith et al., 2018). Det beskrevs även av individen att 
motiverande faktorer vid fysisk aktivitet var hälsofördelar, känsla för välbefinnande, 
förbättrad kondition, viktminskning (Kennedy et al., 2018; Kime et al., 2018) samt 
risken att drabbas av komplikationer längre fram i livet (Lascar et al., 2014). Ett mer 
stabiliserat blodglukos och minskat insulinbehov beskrevs också som en motiverande 
faktor och positiv aspekt till att utföra fysisk aktivitet, vilket krävde stöd från 
sjuksköterskan för att uppnå (Hill et al., 2016; Kennedy et al., 2018). För att förbättra 
förekomsten av fysisk aktivitet i vardagen, beskrev individer att det krävdes mer stöd 
och uppmuntran från sjuksköterskan. Gemensam träning med andra som hade DMT1 
var något som efterfrågades av många individer, där ett gemensamt stöd kunde finnas, 
som kunde inge trygghet. Det kunde också leda till en ökad motivation (Kennedy et 
al., 2018; Lascar et al., 2014). 

Stödet beskrevs av individerna vara bristfälligt många gånger, grundat i att 
sjuksköterskan och övrig vårdpersonal inte hade rätt information kring hantering av 
blodglukos vid fysisk aktivitet (Dizon et al., 2019). De som hade en god relation till 
fysisk aktivitet upplevde att grunden till det låg i bra stöd och information från 
sjuksköterskan, vilket gjorde att rädsla och oro reducerades (Kennedy et al., 2018). 
Känna sin kropp vad den klarade av och inte, var grunden till en positiv attityd till 
fysisk aktivitet och den kroppskännedomen saknades hos många individer (Kime et 
al., 2018). 

 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Sökord med olika och liknande kombinationer genomfördes i PubMed och CINAHL 
för att identifiera eventuella artiklar som kunde besvara studiens syfte och öka 
chansen att relevanta artiklar inte uteblir, vilket sågs som en styrka. Sökningarna som 
genomförts i alla databaserna var inledningsvis systematiska, men då en del av 
sökningarna fått uteslutas pågrund av inget fynd av resultatartiklar så ses nu inte 
sökningarna ut att vara systematiska. Enligt Karlsson (2017) är ämnesorden i 
CINAHL och PubMed inte identiska och därav kan det vara en svårighet att 
genomföra systematiska sökningar med likvärt resultat och att inte systematiska 
sökningar har redovisats i litteraturstudien kan därmed ses som en svaghet, då det kan 
minska studiens sensitivitet och trovärdighet (Henricson, 2017). En av 
resultatartiklarna inkluderade båda individer med DMT1 och diabetes mellitus typ 2 
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till en början, men valde sedan att inrikta studien på endast individer med DMT1 och 
därför exkluderades alla individer som hade diabetes mellitus typ 2. Studien 
diskuterade tydligt sitt urval och det ansågs öka bekräftelsebarheten (Henricson, 
2017). Sökningarna begränsades till den vuxna populationen, då det enligt Kjellström 
(2017) ansågs vara en mindre sårbar grupp och det ansågs därför som en styrka i 
studien (Kjellström, 2017). En artikel som valdes ut som resultatartikel hade 
inklusionskriterier att individer från 16 år kunde inkluderas i studien. Dock var det 
bara individer över 18 år som valde att delta och därför inkluderas artikeln i 
litteraturstudien. Urvalet presenterades i studien och det ökade litteraturstudiens 
bekräftelsebarhet (Henricson, 2017). För att bara få artiklar med vuxna inkluderade 
begränsades sökningen till denna grupp, trots det kom artiklar med barn inkluderade. 
Den booleska operatorn NOT användes för att begränsa sökningen, göra den mer 
specifik och garantera att barn uteslöts från sökträffarna, vilket delvis lyckades. Få 
artiklar inkluderade individer från 16 år trots sökbegränsningen (Karlsson, 2017). 
Användandet av den booleska operatorn NOT kan ses som en svaghet, då artiklar som 
kunde besvara vårt syfte uteslöts ur sökresultaten. Trunkering (*) användes i 
fritextsökningen för att bredda sökningen vad gällde sökordet child och qual, då 
många artiklar istället ersatte ordet child, med children och qual med qualitative 
(Karlsson, 2017). Valet att utesluta den booleska operatorn OR var medvetet, då det 
gav ett brett resultat på artiklar som inte besvarade studiens syfte, vilket beskrivs vara 
en svaghet. Alla titlar under antalet träffar vid varje sökning har granskats, för att 
sedan välja ut de artiklar som besvarade studiens syfte, vilket beskrivs vara en styrka 
för studiens trovärdighet (Karlsson, 2017). Abstract granskades på alla artiklar som 
valdes ut och efter det kunde ett mer avgränsat antal artiklar väljas ut, där hela 
artikeln kunde granskas. Det sågs som en styrka i arbetet, då det minskade risken för 
att relevanta artiklar exkluderades och därmed ökade studiens bekräftelsebarhet. 
Litteraturstudien var skriven av personer utan tidigare erfarenhet, vilket enligt 
Henricson (2017) kan ses som en svaghet i litteraturstudiens trovärdighet och 
pålitlighet.  

Sökningar i databaserna PubMed och CINAHL gav dubbletter av resultatartiklar, 
vilket betyder att sökningarna var tillräckligt specifika och ökade litteraturstudiens 
sensitivitet enligt Henricson (2017). Det sågs som en styrka, då det beskrivs öka 
litteraturstudiens trovärdighet (Karlsson, 2017; Henricson, 2017). Artiklar som kom 
att bli litteraturstudiens resultatartiklar kvalitetsgranskades enligt Carlsson och Eiman 
(2003) och kvalitetsindikatorerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet, 
överförbarhet, validitet och reliabilitet (Mårtensson & Fridlund, 2017). Det togs ett 
beslut att endast inkludera artiklar av grad I och II till studien och med väl beskrivna 
kvalitetsindikatorer. Bedömningen enligt Carlsson och Eiman (2003) och Mårtensson 
och Fridlund (2017) kan anses som en svaghet i studien, då bedömningen handlar om 
personliga tolkningar utav en artikel. Grad III beskrivs enligt Carlsson och Eiman 
(2003) vara en artikel med låg vetenskaplig kvalité och valet var därför att exkludera 
de artiklarna, för att öka studien trovärdighet (Carlsson & Eiman, 2003). 
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Litteraturstudiens exklusionskriterier avgränsade resultatet, men variationer i urvalet 
kunde ses som en styrka som ökar studiens överförbarhet och urvalets trovärdighet 
(Henricson, 2017). Resultatartiklarna som valdes ut granskades vid upprepade 
tillfällen genom studiens gång. Först granskades artiklarna var för sig och därefter 
tillsammans och granskningarna jämfördes. Det ansågs stärka litteraturstudiens 
reliabilitet. Handledare och kurskamrater granskade artiklarna kritisk, vilket stärker 
studiens bekräftelsebarhet enligt Mårtensson & Fridlund (2017). Alla resultatartiklar 
begränsades till den engelska språket, vilket kan ha påverkat antalet sökträffar och 
därmed kan aktuella artiklar till studien exkluderats. Artiklarna var skrivna på ett 
annat språk än modersmålet kunde ses som en svaghet enligt Henricson (2017), då det 
fanns en risk att innehållet feltolkades. Viktiga uttryck kunde även få en annan 
innebörd vid översättningen till svenska från engelska, som gjordes via ett 
översättningsprogram (Mårtensson & Fridlund, 2017). Därför valdes endast engelska 
studier ut, då en viss kunskap fanns om språket och därmed kunde uttryck mer korrekt 
översättas. 

Sökningarna begränsades till en tidsperiod på tio år, för att begränsa antalet artiklar 
och för att ny forskning skulle ligga till grund för studiens resultat. Majoriteten av 
artiklarna var skrivna de fem senaste åren, vilket beskrivs vara en styrka. Begränsa 
sökningarna och öka artiklarnas trovärdighet och pålitlighet har varit av stor relevans i 
studien och alla sökningar i CINAHL har därför begränsats till att endast söka på peer 
reviewed (Karlsson, 2017). Det tillval var inte möjligt i databasen PubMed och att 
söka på peer reviewed som fritext i PubMed beskrevs begränsa resultatet av artiklar 
och öka risken för att relevanta artiklar exkluderades och därför undveks det. Alla 
artiklarna har granskats manuellt och är peer reviewed, vilket enligt Karlsson (2017) 
säkerhetsställer kvalitén på forskningen, detta ses som en styrka i studien och ökar 
därmed studiens trovärdighet enligt Henricson (2017). Artiklarna som valdes ut hade 
en väl beskriven metod var av stor relevans för att öka litteraturstudiens 
bekräftelsebarhet och att artiklarna hade tillstånd från en etisk kommitté ökade 
studiens trovärdighet och pålitlighet (Mårtensson & Fridlund, 2017).  

Bilaga A redovisar alla sökord som användes för att komma fram till studiens 
resultatartiklar under informationssökningen, det ökar studiens trovärdighet och 
bekräftelsebarhet då en transparent metod redovisas. Varje sökning har beskrivits i 
detalj under datainsamlingen och sökningarna är därmed genomförbara igen, vilket 
också ökar studiens bekräftelsebarhet (Karlsson, 2017). En litteraturstudie är baserad 
på både kvalitativa och kvantitativa resultatartiklar beskrivs öka trovärdigheten 
(Borgling, 2017). En sökning specificerades med sökordet qual*, då det identifierades 
en liten brist till resultatet med individens subjektiva upplevelse. Studiens resultat är 
baserad på sju kvalitativa och två kvantitativ artikel, vilket då anses öka studiens 
trovärdighet. I metodens inklusionskriterier beskrivs att mixad metod kunde 
inkluderats, dock var ingen artikel skriven med denna metod. Detta kunde inte ses 
som varken en styrka eller svaghet, då både kvalitativa och kvantitativa artiklar 
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återfanns till resultatet. En majoritet av artiklarna var kvalitativa ses som en styrka, då 
subjektiva upplevelser och erfarenheter beskrivs i kvalitativa studier (Friberg, 2017). 
Dock var det en mindre population som undersöktes i en kvalitativ studie, vilket kan 
ha påverkat resultatets överförbarhet till en större population i samhället, då bara en 
liten grupp individer beskrev sina subjektiva känslor. Trovärdigheten i 
litteraturstudien är viktig och alla informationssökningar genomfördes därför i 
CINAHL och PubMed, då samtliga databaser har ett stort innehåll av forskning inom 
omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015).  

Artiklarna som blev studiens resultatartiklar var genomförda i; USA, Canada, 
England och Skottland. De flesta av artiklarna var skrivna i England och många av 
dessa artiklarna var från ett europeiskt land och därmed kan överförbarheten till den 
svenska populationen öka och det beskrivs vara en styrka i studien (Friberg, 2017). 
Däremot var det bara studier från västerländska länder, vilket kunde ses som en 
svaghet i litteraturstudiens överförbarhet. Hade det funnits studier från fler delar av 
världen, hade litteraturstudiens överförbarhet varit en styrka i ett globalt perspektiv. 
En svensk studie hade varit optimalt för att öka överförbarheten till den svenska 
sjukvården. Det sågs som en svaghet i kontext till den svenska sjukvården och 
beskrevs som en styrka till överförbarheten globalt sett (Mårtensson & Fridlund, 
2017).  Idag är Sverige ett mer mångkulturellt land och sannolikheten att 
sjuksköterskor vårdar någon som kommer från ett annat land är stor och att 
litteraturstudien grundar sig i artiklar som kommer från olika delar av världen ses i 
den kontexten som en styrka. Däremot skiljer sig levnadsätt, kultur och sjukvård från 
olika delar av världen och det kan anses som en svaghet i litteraturstudien och därmed 
saknas studier från andra delar av världen som Asien och Afrika.  

En viss förförståelse fanns om DMT1, men inte i kontext till fysisk aktivitet. 
Förförståelsen är grundad på tidigare erfarenheter inom yrket omvårdnad och 
utbildningen till sjuksköterska. Förförståelsen är inte applicerad i arbetets 
analysprocess och har inte haft något inflytande under arbetes process, då minimalt 
med kunskap fanns om det som svarade till litteraturstudiens syfte. Egna värderingar 
och tolkningar har varit av stor relevans att utesluta från litteraturstudien. Genom att 
förförståelsen är diskuterad, ökar litteraturstudiens pålitlighet och trovärdighet 
(Henricson, 2017).  

Resultatdiskussion  
Resultatet lyfte tydligt fram att individerna upplevde en begränsad kunskap om hur 
fysisk aktivitet påverkade blodglukosen (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; 
Kime et al., 2018; Lascar et al., 2014). Kunskapsbristen ansågs till stor del grunda sig 
i en brist på kunskap hos sjuksköterskan (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; 
Kime et al., 2018). Tidigare beskrivs fysisk aktivitet öka risken för att drabbas av 
hypoglykemi (Adolfsson et al., 2015) och att upprätthålla en god glykemisk balans 
vid fysisk aktivitet anses vara viktigt och innebär därmed att individen behöver justera 
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matintag och insulininjektioner (Adolfsson et al., 2015; Socialstyrelsen, 2018). Enligt 
Socialstyrelsen (2018) anses en vuxen individ ha ett personligt ansvar men samtidigt 
krävs det att kunskapen kommer från en profession som vet vilken kunskap som krävs 
för en fungerande egenvård av DMT1. Individens autonomi kan vara hotad vid brist 
på kontroll över sin kropp och kan ge upphov till vad som beskrivs som en upplevd 
kris för individen. Därför är det extra viktigt att sjuksköterskan förmedlar en kunskap 
anpassad för den enskilda individen och därmed utformar en personcentrerad vård 
(Socialstyrelsen, 2018). En ny svensk studie bekräftar att sjuksköterskan behöver ge 
individen kunskap om hanteringen av DMT1 för att få en välfungerande egenvård 
men att sjuksköterskan själv upplever för lite kunskap för att kunna förmedla vidare 
(Johansson et al., 2018). Resultatet bekräftas av en studie av Been-Dahmen et al 
(2015) som påvisar att det inte ges ut så mycket information om hur individerna ska 
aktivera sig, eftersom sjuksköterskan upplever egna kunskapsluckor. Det önskas en 
utbildning som ska kunna hjälpa sjuksköterskan att ge ett bättre stöd vid individens 
egenvård kopplat till val av livsstil och fysisk aktivitet. Sjuksköterskor beskriver 
vikten av att själva vara välinformerade och att det har en stor betydelse till hur 
engagerade de kan bli i individens egenvård (Been-Dahmen et al., 2015). Orem 
(2001) beskriver att bristen på kunskap tenderar i att individen drabbas av 
egenvårdbrist. Individen är starkt beroende av kunskap för att kunna utföra sin 
egenvård och därmed beskrivs sjuksköterskans kunskap och undervisning till 
individen vara viktig. Det är av stor vikt att sjuksköterskan bär relevant kunskap till 
varje enskild individ, för att stödja individen i egenvården. Egenvården är en 
målinriktad och medveten handling som grundar sig i kunskap och utöver kunskapen 
behövs kraft och energi för genomförandet (Orem, 2001). En reflektion är att 
begränsad kunskap hos individen många gånger är grundat i okunskap hos 
sjuksköterskan. Det finns en svårighet i att varje individ är unik och den etiska 
hållningen för sjuksköterskan blir en balansgång, eftersom behandlingen vid DMT1 
alltid kan medföra risker för individen såsom att hamna i hypoglykemiska tillstånd. 
Bristen på kunskap visade sig leda till en minskad fysisk aktivitet hos individerna med 
DMT1, trots att brist på fysisk aktivitet ansågs öka risken för komplikationer, ge ett 
minskat välmående och en försämrad glykemisk balans. Detta kan leda till ett ökat 
vårdbehov och är därmed en kostnadsfråga för vården i framtiden.  

Litteraturstudiens resultat presenterade också att individer upplevde att strategier var 
nödvändiga för att kunna utföra fysisk aktivitet (Dizon et al., 2019; Killbride et al., 
2011; Kime et al., 2018; Lascar et al., 2014). Många beskrev det som en svårighet att 
hitta en balans mellan olika strategier för att kunna utföra fysisk aktivitet (Kime et al., 
2018; Smith et al., 2018). Som tidigare beskrivits är betydelsen av att systematiskt 
kontrollera blodglukosen en viktig del inför fysisk aktivitet (Adolfsson et al., 2015; 
Socialstyrelsen, 2018) och att reglera insulindos benämns också vara en strategi som 
bör användas inför utförandet av fysisk aktivitet. Detta bör göras för att individer med 
DMT1 ska undvika att hamna i hypoglykemi (Adolfsson et al., 2015). Betydelsen av 
att individen systematiskt kontroller blodglukosen för att kunna upptäcka episoder av 
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hypo eller hyperglykemi (Galassetti et al., 2013) samt undvika allvarlig hypoglykemi 
under fysisk aktivitet beskrivs vara viktig (Socialstyrelsen, 2018). I en nyligen 
utkommen studie från Johansson (2018) beskriver sjuksköterskor att de försöker 
förstå vad det är som hindrar individerna till att göra förändringar som skulle kunna 
vara bra för dem. Sjuksköterskor beskriver att vissa individer inte vågar ta insulin av 
för rädsla att blodglukosen ska sjunka, samt att det ibland kändes bättre att inte veta 
värdet av blodglukosen eftersom för högt eller för lågt värde, skapade oro. Även fast 
många sjuksköterskor trycker på viktiga strategier som innebär att ta insulin, 
kontrollera blodglukos samt vad individen äter, ser de ändå att detta är bristfälliga 
strategier som används utav individer med DMT1. En stor betydelse som 
sjuksköterskan tycker är att stödja individen vid inlärning av olika strategier och att 
föreslå små förändring i små steg för att hitta en god balans i individens DMT1. 
Sjuksköterskan anser dock att individen ska våga utmana sin DMT1 mer och det 
beskrivs att sjuksköterskan har svårt att förstå när individer kommer med ursäkter till 
varför de inte tar ansvar för sin sjukdom, då individen måste lära sig att leva med 
DMT1 (Johansson et al., 2018). Enligt Orem (2001) uppstår det brister i egenvården 
när det finns en begränsad förmåga till att utföra olika strategier. Det finns en obalans 
mellan motivationen och kravet som ställs på individen för att utföra en god egenvård. 
Sjuksköterskans har stor betydelse i stöttandet av egenvården och bör därmed främja 
individens motivation. Det är av stor vikt att sjuksköterskan tänker långsiktigt för att 
individen ska erhålla rätt sorts strategier och därmed kunna upprätthålla en 
egenvårdsbalans (Orem 2001).  En reflektion är att individer har svårigheter att finna 
passande, fungerande strategier vid utförandet av fysisk aktivitet och det upplevs som 
ett hinder samt en rädsla för utförandet. Detta kan ge sociala distanseringar vid 
vardagliga aktiviteter som innebär rörelse, där individen måste avstå på grund av brist 
på strategier. Sjuksköterskan bör finna strategier för en enskild individ kan vara en 
svårighet, med tanke på att alla individer sköter sin DMT1 på eget sätt och att det kan 
variera beroende på situation. Etiskt korrekt bör sjuksköterskan se varje individ som 
enskild med unika behov. 

Stöd beskrevs i resultatet som en viktig faktor för att individen skulle utföra fysisk 
aktivitet (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018). Brist på stöd 
var vanligt förekommande och det resulterade i att individerna undvek att utföra 
fysisk aktivitet (Kennedy et al., 2018; Killbride et al., 2011; Kime et al., 2018; Lascar 
et al., 2014; Smith et al., 2018). Sjuksköterskan bör ta hänsyn till individens kultur 
och syn på hälsa och sjukdom, för att därmed utforma en personcentrerad vård och ge 
ett fullgott emotionellt stöd (ICN, 2012; Socialstyrelsen, 2018). Ett bra stöd erhålls, 
med individuell information om hanteringen av DMT1, upplevs öka tryggheten och 
ge en mer individuell omvårdnad (Stenner et al., 2011). Det är därmed viktigt med 
personcentrerad vård och att en individuell plan upprättas så att vården skapas utifrån 
individens egen upplevelse (Göteborgs universitet, 2017). All vård ska skapas och 
genomföras tillsammans med individen (SFS 2014:821) eftersom det kan påverka 
patientsäkerheten positivt (Ridelberg et al., 2014). Been-Dahmen et al (2015) 
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beskriver att sjuksköterskor saknar tillräckligt med utbildning för att kunna ge ett 
fullgott emotionellt stöd för att bidra till en god egenvård som uppfyller individernas 
behov. Det beskrivs att det finns många olika åsikter om hur egenvård bör fungera 
mellan individ och sjuksköterska. Sjuksköterskan lägger stor vikt i hanteringen av det 
medicinska, dock känner sjuksköterskan att individen hellre vill ha mer av det 
emotionella stödet än det medicinska (Been-Dahmen, et al., 2015). Enligt Wilkinson 
et al (2015) beskrivs att sjuksköterskan har ett stort ansvar för att individen ska sköta 
sin egenvård, genom att förmedla kunskap, emotionellt stöd och information. 
Sjuksköterskan arbetar för att ha patientuppföljningar och hänvisningar vid behov för 
att individen ska kunna sköta sin egenvård på bästa möjliga sätt. Det framkommer 
dock att sjuksköterskan anser att individen behöver engagera sig i sin DMT1 mer än 
vad de gör. Sjuksköterskan beskriver en svårighet att veta om det är sjuksköterskan 
eller individen själv som har ansvar för egenvården. Sjuksköterskor beskriver att de 
förstår vikten av att främja individens egen hantering av DMT1, men det finns en 
känsla över att de anser sig ha ett för stort ansvar över individens egenvård 
(Wilkinson et al., 2015). Egenvården är enligt Orem (2001) ett samarbete mellan båda 
parter, för att tillgodose de behov individens egenvård kräver. Det behövdes ett gott 
samarbete för att kunna tillgodose de behov som individens egenvård innebar och vad 
de själva inte klarade av. En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att individen 
självmant kan tillgodose sina behov med hjälp av sin egenvård och därmed krävs ett 
bra emotionellt stöd. För att individen självständigt ska kunna sköta egenvården 
behövs trygghet och möjlighet till självständig utveckling, snarare än att 
sjuksköterskan tar över ansvaret. Orem (2001) påtalade även betydelsen av 
sjuksköterskans omvårdnad och stöd i kontext till individens egenvård (Orem, 2001). 
En reflektion är att varje individ beskrivs som unik och något som framgår i alla 
utvalda studier är att generaliserbara riktlinjer angående hantering av individens 
DMT1 vid fysisk aktivitet inte kan följas som en manual. Därför är sjuksköterskans 
emotionella stöd till individen viktigt av etiska skäl, för att bemöta med respekt och 
omtanke och därmed respektera individen och ge en personcentrerad vård. Brist på 
emotionellt stöd till individen kan komma att bli ett etiskt dilemma, då individen i 
större utsträckning kan undvika att söka vård och därmed bli en belastning för vården 
längre fram. Brist på emotionellt stöd utgör en osäkerhet för individen, då 
sjuksköterskan inte inger trygghet eller ger en bra vägledning i egenvården.  

 
Konklusion och implikation 
Litteraturstudien påvisade att det fanns faktorer som påverkade individens utförande 
av fysisk aktivitet. Behovet av kunskap upplevdes av individen vara en stor brist, som 
grundade sig i en kunskapsbrist hos sjuksköterskan. Detta upplevdes påverka 
sjuksköterskan emotionella stöd och låg till grund för individens svårigheter att hitta 
rätt strategier vid utförandet av fysisk aktivitet. Rädslan för att drabbas av 
hypoglykemi var en genomgående barriär till fysisk aktivitet hos många individer och 
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grundade sig i de olika faktorerna. Utforma en mer personcentrerad vård till individen 
upplevdes som en svårighet, då alla individer är unika och det går därför inte att följa 
en gemensam rekommendation. Alla faktorer ansågs ligga till grund för en minskad 
fysisk aktivitet hos individen och det var därmed få individer med positiva 
erfarenheter. 

Litteraturstudiens resultat ger en inblick i faktorer som påverkar individens utförande 
av fysisk aktivitet samt implikationen av minskat utförande av fysisk aktivitet hos 
individer med DMT1. DMT1 är en sjukdom som är starkt beroende av en fungerande 
egenvård. Individen ansågs vara beroende av ett bra stöd från sjuksköterskan samt en 
bred kunskap om hanteringen, för att därmed kunna utveckla bra strategier för att 
kunna sköta sin egenvård på ett fungerande sätt. De krävs därmed åtgärder för att öka 
individens kunskap, att sjuksköterskan inger ett bättre stöd och därmed bidrar till att 
individen kan utforma fungerande strategier för sin egenvård vid fysisk aktivitet. 
Kunskap kring hantering av DMT1 vid fysisk aktivitet bör implementeras i 
sjuksköterskeutbildningen, för att studenterna vidare ska kunna föra denna kunskap 
med sig ut i arbetslivet och vara ett bra stöd till individerna. Implementera gemensam 
fysisk aktivitet för individer med DMT1 tillsammans med en sjuksköterska som har 
basal kunskap kring hanteringen vore av stor vikt och skulle därmed kunna bidra till 
ett mer säkert och tryggt utförande av fysisk aktivitet. Mer forskning inom området är 
av stor relevans, för att sjuksköterskan ska ha möjlighet att implementera kunskap om 
relevanta faktorer till individen som bidrar till att uppnå en god glykemisk balans vid 
utförandet av fysisk aktivitet.   
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 
 

 
Sökord PubMed CINAHL 

Barn Child (Fritextsökning)  

Blodglukos Blood glucose 
(Fritextsökning) 

Blood glucose 
(Fritextsökning) 

Diabetes mellitus typ 1 
Diabetes Mellitus, Type 1 
(MeSH) 

Diabetes mellitus, type 1 or 
diabetes type 1 or type 1 
diabetes (TI) 
 
Diabetes Mellitus, type 1 
(MM) 

Egenvård Self-Care (MeSH) Self-Care (MM) 

Fysisk aktivitet 

Physical activity 
(fritextsökning) 
 
Exercise (MeSH) 

Physical activity 
(fritextsökning) 
 
Exercise (fritextsökning) 

Sjukdomshantering Disease Management Disease Management 
(MM) 

Självhantering Self-managment 
(Fritextsökning) 

Self-managment 
(Fritextsökning) 

Uppfattning Perception (Fritextsökning)  

Upplevelse Experience 
(Fritextsökning)  
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 Tabell 2: Sökhistorik 

 

 

(*) = Dubbletter av resultatartiklar.

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Boolska operatorer 

Antal 
träffar 

Lästa 
abstrakt 

Granskade 
artiklar 

Resultat 
artiklar 

5/3 - 2020 CINAHL 

(MM "Diabetes Mellitus, Type 1") 
AND (MM "Disease 
Management") AND blood glucose 
AND exercise  
Limits: 10 years, peer review, 
English, All adult 3 3 3 1 

5/3 - 2020 CINAHL 

(MM "Diabetes Mellitus, Type 1") 
AND (MM "Self Care") AND 
blood glucose AND exercise 
Limits: 10 years, peer review, 
English, All adult 11 11 7 2 

5/3 - 2020 PubMed 

((("Diabetes Mellitus, Type 
1"[MeSH]) AND (blood glucose)) 
AND (self managment) AND 
(experience) NOT (child*)  
Limits: 10 years, Adult, English 29 15 6 1 

5/3 - 2020 PubMed 

((((("Diabetes Mellitus, Type 1" 
[MeSH])) AND (physical activity)) 
AND (disease management)) AND 
(qual*) NOT (child*) 
Limits: 10 years, Adult, English 40 30 8 2 

5/3 - 2020 PubMed 

(("Diabetes Mellitus, Type 
1"[MeSH])) AND (physical 
activity)) AND (self-management) 
NOT (child*)  
Limits: 10 years, Adult, English 47 25 7 2 (1*) 

5/3 - 2020 PubMed 

("Diabetes Mellitus, Type 
1"[MeSH]) AND ("Self-
Care"[MeSH]) AND 
"Exercise"[MeSH]) NOT (child*) 
Limits: 10 years, Adult, English 37 25 4 1 

ANTAL:   167 109 35 9 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

Referens Dizon, S., Malcolm, J., Rowan, M. & Keely, E. J. (2019). Patient Perspectives on Managing Type 
1 Diabetes During High-Performance Exercise: What Resources Do They Want? Diabetes 
Spectrum, 32(1), 36-45. https://doi.org/10.2337/ds18-0016 

Land  
 
Databas 

Kanada  
 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att få en förståelse hur individer hantera sin DMT1 under fysisk aktivitet.  

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ studie 
 
Grounded theory 
 

Urval Tjugo individer deltog i studien, de kontaktades genom sjukvårdpersonal på ett sjukhus. 
Kriterierna var att individerna skulle vara över 18 år, ha DMT1, tala engelska och skulle 
regelbundet utföra fysisk aktivitet minst 3 dagar/veckan. Individer som hade dålig glykemisk 
kontroll, historia av psykisk sjukdom eller inte tränade minst tre gånger i veckan uteslöts. 

Datainsamling Tre fokusgrupps intervjuer som varade i 1,5 timme. Det leddes av två doktorer, en av de 
analyserade och skrev en sammanfattande rapport om det som framkom och den andra doktorn 
höll i intervjuerna. Individerna fick diskutera inom olika valda ämnen och det genomfördes även 
en ”prickövning”, som innebar att individerna fick sätta en röd prick över det som beskrevs vara 
till största vikt vid varje fråga.  

Dataanalys I slutet av varje fokusgrupp, noterade de två doktorerna teman som var mest självklara för varje 
fokusgrupp, alla fokusgrupps intervjuer transkriberades. Anteckningarna granskades och fördes 
sedan in till kodningsram som var baserad på en moderatorguide som innebar att det läses rad för 
rad utav varje transskript. Detta gjordes för att kunna hitta aktuella teman till resultatet. Efter alla 
tre fokusgrupper var färdig intervjuade, togs de in i NVivo 11 som var en programvara som 
analyserade samt bekräftade koder. Det beskrevs förbättra studiens tillförlitlighet om deltagarnas 
tankar och känslor framkom via citat. 

Bortfall Inga bortfall i studien.  

Slutsats Att stödet från hälso- och sjukvården var viktig framkom, individerna ansåg att sjukvårdpersonal 
skulle se till individen och den unika karaktären när det kom till fysisk aktivitet. Det behövdes 
stöd i hur hanteringen av blodglukosen skulle hanteras under fysisk aktivitet. Om inte stödet fanns, 
så kunde det finnas en risk att individen valde att inte utföra fysisk aktivitet i längden.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

85% - Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003) 
Pålitlighet: Var god, då forskarna höll i diskussionen i de tre fokusgrupperna, ena doktorn höll 
ställningen medan den andra förde anteckningar.  
Trovärdighet:  Det framkom tydligt vem det var som utfört intervjuerna. All diskussion mellan 
individerna transkriberades. Individernas tankar och känslor framkom via citat. Detta gav en god 
trovärdighet.  
Överförbarhet: Resultatet var väl beskrivet, vilket ökade överförbarheten. 
Bekräftelsebarhet: En tydlig metod och analys framkom i studien.  
Etiska tillstånd: Studien var godkänd av Ottawa Hospital Research Ethics Board. Individerna 
fyllde i ett formulär för att godkänna sin medverkan. 
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Artikel 2 

 

 

Referens Hill, N., Campbell, C., Buchanan, P., Knight, M., Godsland, I. & Oliver, N. (2016). Biochemical, 
Physiological and Psychological Changes During Endurance Exercise in People With Type 1 
Diabetes. Journal of diabetes science and technology, 11(3).  
https://doi.org/10.1177/1932296816671956 

Land  
 
Databas 

England 
 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att undersöka individer med DMT1 kopplat till risken för hypoglykemi, glykemisk 
variation, träningsprestanda, förändringar i kroppens sammansättning, förändringar 
insulindosering och detta kopplat till individens psykosociala välbefinnande 

Metod:  
 
Design 

Kvantitativ 
 
Uppgavs inte.  
 

Urval Deltagarna rekryterades av deltagare i ”Team Blood Glucose Diabetes Grand Tour 2014”. Det 
fanns inga exklusionskriterier, sju av deltagarna hade DMT1 och fyra var friska, för att kunna se 
samband. 

Datainsamling Alla deltagare bar CGM (kontinuerlig glukosövervakning) under hela loppet, för att kunna 
identifiera perioder av hypoglykemi. Kroppskompositionsanalys (kroppsmassa, kroppsfettprocent 
och fettfri massa) utfördes på alla deltagare varje morgon. Varje dag fyllde deltagarna i ett 
formulär om humör, för att registrera känslor och tankar. Varje cykel hade en data, som matchades 
med deltagarnas CGM.  

Dataanalys Till den statistiska analysen användes GraphPad Prism version 6.00 för Windows och Stata 13.0. 
Den statistiska signifikansnivån bestämdes till P<0.05 

Bortfall Inga bortfall i studien.  

Slutsats Hypoglykemi förkom trots reducerade insulindoser och stöd. Detta beskrevs vara en barriär för 
deltagarna att utöva fysisk aktivitet och effekt på psykologiskt välbefinnande. Hypoglykemi 
väckte starka känslor av ångest och oro. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

82% - Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003).  
Validitet: Tydligt beskriven metod, där det kunde ses hur alla delar gått till. Alla deltagarna 
använde sig av en kontinuerlig blodglukosmätare (CGM), för att forskarna skulle ha koll på 
förekomst av hypoglykemi. Kroppskompositionsanalys utfördes på deltagarna varje morgon och 
de fick även fylla i en enkät om humör. Varje cykel hade en dator som registrerade hastighet, 
hjärtfrekvens, körd sträcka och som sammankopplades med CGM för att kunna analysera.  
Reliabilitet: Att de använde sig av CGM på deltagarna gjorde det tydligt att kunde utvärdera 
reliabiliteten, då det kunde jämföra resultaten mellan deltagarna och även på varje enskild individ 
från dag till dag. De kollade även på påverkan av humör, analys av kroppen, puls och hur långt de 
cyklade.  
Etiska tillstånd: Godkändes av Riverside NRES etiska kommitté och alla deltagare skrev under ett 
informerat samtycke. 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Kennedy, A., Narendran, P., Andrews, R., Daley, A. & Greendield, S. (2018). Attitudes and 
barriers to exercise in adults with a recent diagnosis of type 1 diabetes: a qualitative study of 
participants in the Exercise for Type 1 diabetes (EXTOD) study. BMJ Open (8)1. 
http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2017-017813 

Land  
 
Databas 

England 
 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att undersöka hur olika hinder och attityder kan påverka fysisk aktivitet hos vuxna 
individer som fått en nydiagnostiserad DMT1  

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ metod 
 
Tematisk analys 
 

Urval Femton individer i åldern 18-53 år valdes att intervjuas, elva män och fyra kvinnor. Individerna 
hade under de senaste tre månaderna insjuknat i DMT1  

Datainsamling Det var en fokusgrupp på tre deltagare och fyra intervjuades ansikte mot ansikte och åtta stycken 
på telefon. Med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide samlades data in, all data 
transkriberades. Det varade mellan 30–60 minuter.  

Dataanalys Under tiden datainsamlingen pågick påbörjades dataanalys för att forskarna enkelt skulle kunna 
hitta gemensamma teman. Data behandlades av N-Vivo 9 och där togs det fram olika koder genom 
att läsa igenom intervjuerna utav olika forskare. Därefter användes en rammetod för att fortsätta 
identifiera de olika kategorierna.  

Bortfall Inga bortfall i studien.  

Slutsats Det framkom att sjukvården skulle börja uppmuntra fysisk aktivitet mer och att det borde funnits 
råd om fysisk aktivitet tillgängligt för sjukvård och individer med DMT1. Anledningen var för att 
de enklare skulle kunna hantera sin DMT1 när det kom till fysisk aktivitet. Att få råd hur tankarna 
kring matintag, fysisk aktivitet och insulindoser var viktigt för att individer med DMT1 skulle 
kunna hantera sin DMT1 på bästa sätt.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% - Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Pålitlighet: Var god. Då det tydligt framkom att all data spelades in samt transkriberades. Analys 
och datainsamling beskrevs noggrant.  
Trovärdighet: Forskarens förförståelse beskrevs ej i studien vilket sänker trovärdigheten, dock 
beskrevs allt resultat på ett strukturerat sätt vilket gav en god trovärdighet.  
Överförbarhet: Beskrevs hög, då alla punkter var godkända. Studien var överförbar till andra 
liknande grupper med DMT1 .  
Bekräftelsebarhet: Forskarna var neutrala i forskningen, vilket gjorde att bekräftelsebarheten 
ökade.  
Etiska tillstånd: Etiskt godkännande från Birmingham East, North och Solihull.  
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Artikel 4 

 

 

Referens Killbride, L., Aitken, G., Charlton, J., Hill, G., Davison, R. & Mcknight, J. (2011). An exploration 
of issues faced by physically active people with type 1 diabetes. Journal of Diabetes Nursing, 
15(2), 73-77. 

Land  
 
Databas 

Skottland 
 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att titta på hur aktiva individer med DMT1 upplevde att utföra fysisk aktivitet 
regelbundet.  

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ studie 
 
Kvalitativ innehållsanalys 
 

Urval Fyra individer, varav två kvinnor och två män. Dessa individerna skulle träna regelbundet för att 
de skulle ha upplevt utmaningar med att upprätthålla en god glykemisk balans när de utföra fysisk 
aktivitet.  

Datainsamling Genomfördes av två oberoende forskare, det genomfördes genom att de fick frågor som handlade 
om insulin, matintag, glykemisk kontroll och vad det har för en betydelse för fysisk aktivitet. All 
data spelades in, även en av forskarna tog anteckningar.  

Dataanalys En innehållsanalys användes då två forskare gjorde en transkription av det som framkommit i 
fokusgruppen, därefter togs det fram liknande teman och koder för att sedan komma fram till 
gemensamma teman.   

Bortfall Inga bortfall i studien. 

Slutsats Individerna med DMT1 borde ha en stor motivation genom att ta sig framåt i sin sjukdom genom 
att testa sig fram, göra fel och göra rätt. Hitta bra tekniker för att hantera sin DMT1 under fysisk 
aktivitet för att kunna ta sig framåt och övervinna sina rädslor. Hypoglykemi var i denna studien 
inte ett hinder för denna grupp. Betydelsen av att sjuksköterskan skulle vara uppmuntrande till 
fysisk aktivitet för diabetiker typ 1 var stor, då kan det lyftes upp som en fördel med fysisk 
aktivitet gentemot att inte utöva fysisk aktivitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

72% - Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003).  
Pålitlighet: Två oberoende forskare höll i intervjuerna. Det gjordes digital ljudinspelning samt att 
en av forskarna tog anteckningar. Detta gav en god pålitlighet.  
Trovärdighet: Val av metod var relevant för studien, då forskarna var ute efter upplevelse. 
Resultatet beskrev på ett relevant och strukturerat sett. Trovärdigheten var hög.  
Överförbarhet:  Beskrivs hög, då alla punkter var godkända. Studien var överförbar till andra 
liknande grupper med DMT1 . 
Bekräftelsebarhet: Tydlig metod och analys. Forskarna var neutrala i studien. Detta gav en ökad 
bekräftelsebarhet.  
Etiska tillstånd: Godkändes från NHS Lothian Regional Ethics Committee.  
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Artikel 5 

Referens Kime, N. H., Prinle, A., Rivett, M. J. & Robinson, P. M. (2018). Physical activity and exercise in 
adults with type 1 diabetes: understanding their needs using a person-centeres approach. Health 
Education Research, 33(5), 375-388. https://doi.org/10.1093/her/cyy028 

Land  
 
Databas 

England 
 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att kolla vilka behov samt utmaningar det finns när individer med DMT1 ska utföra en 
fysisk aktivitet. 

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ studie 
 
Fenomenologisk design 
 

Urval 67 deltagare deltog, 64% av de som deltog var män och hade en ålder mellan 33–91 år. 36% var 
kvinnor och hade en ålder mellan 26–84 år. Individerna hade diagnostiserats med sin DMT1 
mellan 2 till 57 år sedan. 

Datainsamling Intervjuerna gjordes genom en fokusgruppdiskussion och en mot en intervju, två personer satt med 
under diskussionen varav ena forskaren gjorde anteckningar. Fokusgruppdiskussionerna varade 
cirka 1 timme och 30 minuter och hade mellan 8-10 individer medan en mot en intervju varade 
mellan 30 minuter och en timme. 

Dataanalys All data spelades in och transkriberades därefter, analysen gjordes enligt en tematisk analys, som 
är en induktiv process. Koder och gemensamma teman kopplades samman utav två och ibland tre 
forskare. 

Bortfall 14 bortfall, eftersom under studiens gång valdes det att endast fokusera på de teman som handlar 
om individer med DMT1.   

Slutsats Individer med DMT1 hade svårt att hantera sin DMT1 när det kommer till fysisk aktivitet, det 
fanns inte mycket kunskap eller information ute för individerna. Det togs upp viktiga hinder som 
gjorde att individer avstod från att utföra fysisk aktivitet. Detta medförde till att sjukvårdspersonal 
skulle besitta mer information och kunskap för att på bästa sätt hjälpa varje enskilda individ.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

73% - Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003).  
Pålitlighet: Genom att en av forskarna höll i gruppintervjuerna, medan en av forskarna 
lyssnade/var delaktig i samtalet och en annan forskare förde anteckningar. Alla intervjuer spelades 
in. 
Trovärdighet: Val av metod är relevant, då forskaren vill ha individens upplevelse. Därför 
beskrivs det fenomenologiska tillvägagångsättet som en bra metod. Alla frågor som ställdes till 
deltagarna finns med som en tabell i studien.  
Överförbarhet: Studien kommer fram till viktiga praktiska tillämpningar för vuxna med DMT1 
och kan därmed ses som överförbart. Det var en stor mängd deltagare med i studien, där både män 
och kvinnor inkluderades.  
Bekräftelsebarhet: Tydlig analys och metod.  
Etiska tillstånd: Godkännande erhölls från NHS- och universitetets etiska kommittéer och 
forsknings- och utvecklingsavdelningen vid HA. Studien följde även riktlinjerna för COREQ 
(konsoliderade kriterier för rapportering av kvalitativ forskning). 
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Referens Lascar, N., Kennedy, A., Hancock, B., Jenkins, D., Andrews, R. C., Greenfield S. & Narendran, P. 
(2014). Attiudes and Barriers to Exercise in Adults with Type 1 Diabetes (T1DM) and How Best 
to Address Them: A Qualitative Study. PLoS ONE 9(9). Doi 10.1371/journal.pone.0108019 

Land  
 
Databas 

England 
 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att undersöka hur individer med DMT1 kan underlätta sin fysisk aktivitet med hjälp av 
attityd och vad individerna har för hinder för att utföra fysisk aktivitet.  

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ studie 

Fenomenologisk design  
 

Urval 26 individer med DMT1 deltog i studien, varav 12 kvinnor som var mellan 21–62 år och 14 män 
som var mellan 21–65 år. Individerna som visade ett intresse för att delta i studien, fick 
information och detaljerad beskrivning över hur studien skulle gå tillväga och därefter ett schema 
över datum för intervjuerna.  

Datainsamling Semistrukturerad intervju genomfördes och varade cirka 30 minuter, det var en erfaren forskare 
som ställde frågor utifrån en ämnesguide. All intervju spelades in och genomfördes ansikte mot 
ansikte. Intervjuerna genomfördes för att bestämma individernas nivåer av fysisk aktivitet och 
eventuella hinder för genomförandet. Sjukvårdspersonal som var ansvariga för individen fick inte 
vara närvarande vid intervjun, för att minska risken för påverkan av individens upplevelse.  

Dataanalys All data som spelades in transkriberades och därefter analyserades datan. När datan hade 
analyserats läses all transskript igenom noggrant och därefter kunde forskaren få fram 
gemensamma koder som bildar olika och stödjande teman.  

Bortfall Inga bortfall i studien. 

Slutsats Alla hinder, motivationer och även det som underlättade för fysiska aktivitet visade sig vara 
detsamma för DMT1 som för andra kroniska sjukdomar, fast en skillnad var att individer med 
DMT1 behövde en utbildning av hur deras sjukdom påverkas av fysisk aktivitet och hur viktigt det 
var med ett bra stöd.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

79% - Grad II enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Pålitlighet: Alla intervjuer spelades in, transkriberades. Data analyserades anonymt med hjälp av 
en rammetod, som involverade läsning och transkription, som utvecklade en matris med olika 
teman.   
Trovärdighet: Alla intervjuer genomfördes av en erfaren kvalitativ forskare och utöver de 
bestämda frågorna, fick deltagarna berätta om sin diagnos, förekomst av DMT1 inom familjen, 
behandlingsregim och kontroll, för att kunna se hur deras diagnos kan påverka det som studien 
undersöker. 
Överförbarhet: Resultatet är noga beskrivet och uppdelat i olika teman. Citat från deltagarna gör 
informationen lättare att verklighetsförankrad.  
Bekräftelsebarhet: Datan har analyserats av flera utomstående personer och analysprocessen ör 
tydligt beskriven, där frågorna som ställdes under intervjun finns beskrivna i metoden.  
Etiska tillstånd: Godkändes av Birmingham East North och Solihull Research Ethics Committee. 
Skriftligt medgivande fanns från alla deltagarna. Alla deltagare var över 18år. 
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Referens Martyn-Nemeth, P., Quinn, L., Penckofer, S., Park, C., Hofer, V. & Burke, L. (2016) Fear of 
hypoglycemia: Influence on glycemic variability and self-management behavior in young adults 
with type 1 diabetes. Journal of Diabetes and its complications, 31(4), 
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Land  
 
Databas 

USA 
 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att undersöka rädslan för hypoglykemi kopplat till självhanteringsbeteende hos 
individer med DMT1.  

Metod:  
 
Design 

Kvantitativ 
 
Uppgavs inte. 
 

Urval 35 vuxna i åldern 18-35 år, som haft diagnosen DMT1 i minst ett år och använde sig av 
insulinpump. Gravida och individer med fysiska eller kognitiva störningar exkluderades.  

Datainsamling Data samlades in med hjälp av enkäter och dagliga dagböcker, nedladdning av insulinpumpar och 
kontinuerlig glukosövervakning. Varje morgon och kväll fick individerna skatta sin rädsla för att 
drabbas av hypoglykemi på en skala ett till fem.  

Dataanalys Enkäter sammanfattades med beskrivande statistik. Glukosövervakningen undersöktes noga och 
analyserades, för att beräkna den glykemiska variationen över dygnet. Det jämfördes utav dagliga 
undersökningen över rädslan att drabbas av hypoglykemi, den glykemiska variationen och 
självhanteringsstrategi (Kolhydratintag, insulindos och fysisk aktivitet). Dagboken kopplades ihop 
med alla variabler. Därefter gjordes slutligen en linjär modell för att sammanställa alla faktorer.  

Bortfall Två stycken uteslöts på grund av problem med den kontinuerliga glukosövervakningen.  

Slutsats Rädsla för att drabbas av hypoglykemi vid bland annat fysisk aktivitet var en viktigt psykologisk 
faktor vid vård av sin DMT1. Rädsla för att drabbas av hypoglykemi var relaterar till högt intag av 
kolhydrater och mindre fysisk aktivitet. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

83% - Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Validitet: Tydlig beskrivning av vilka instrument som använts i studien. För att mäta rädsla för 
hypoglykemi använde deltagarna en dagbok och deltagarna skulle även registrera sin nivå av 
rädsla från ett till fem. Mättes också med skalan Hypoglycemia Fear Scale II, som är en libert-
skala. CGM användes hos alla deltagarna för att koppla ihop rädslan med vad blodglukosen 
visade. 
Reliabilitet: Med tanke på att CGM användes, fanns det möjligheter att mäta reliabiliteten genom 
att jämföra individernas resultat. Även de andra skalorna som användes gällde samma sak. 
Etiska tillstånd: Informerat samtycke av alla deltagare och godkändes av University of Illinois vid 
Chicago Human Subjects Institutional Review Board. 
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Referens McCarthy, M., Whittemore, R., Gholson, G. & Grey, M. (2017). Self-management of physical 
activity in adults with type 1 diabetes. Applied Nursing Research, 35, 18-23.  
10.1016/j.apnr.2017.02.010 

Land  
 
Databas 

USA 
 
CINAHL 
 

Syfte Syftet var att beskriva mönstren och faktorer som är förknippade med fysisk aktivitet hos vuxna 
med DMT1, samt hur de hanterade egenvården vid sin fysiska aktivitet.  

Metod:  
 
Design 

Kvantitativ 
 
Uppgavs inte.  
 

Urval Inkluderingskriterierna var individer över 18 år, hade en DMT1 diagnos, pratade engelska och 
kunde utföra fysisk aktivitet. 

Datainsamling Data samlades in via webbplatsen Research Electronic Data Capture, som är en säker webbplats 
för datainsamling. Den inkluderade samtycke, undersökningar och inbjudan att bära en 
stegräknare i två veckor. Stegräknare skickades till alla deltagare, med instruktioner. All data som 
utöver stegräknaren samlades in var: blodtryck, kroppsmasseindex, lipider, HbA1c, 
diabeteskomplikationer, medicinska aspekter, psykologiska (rädsla för hypoglykemi, depression), 
sociala hinder för fysisk aktivitet och egenvård av DMT1. För att samla in information använder 
frågeformulär, diabetesskala (BAPAD-1) och frågeformulär (IPAQ) för att utvärdera fysisk 
aktivitet 

Dataanalys All data skickades direkt till ett statistiskt analysprogram vid namn SAS v.9.3, som var ett 
statistiskt program som beskrev urvalet. Pearson-korrelationer användes för att undersöka de 
linjära förhållandena mellan alla undersökningar  

Bortfall Inget bortfall i studien. 

Slutsats Studien lyfte fram de låga nivåerna av fysisk aktivitet och de höga nivåerna av övervikt bland 
vuxna med DMT1. Hur egenvård sköttes vid fysisk aktivitet och hur hög andel av individerna som 
led av depressiva symtom.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

76% - Grad II enligt Carlsson och Eiman (2013).  
Validitet: Metoden är detaljerat beskriven och även vilka skalor och formulär som använts. Enligt 
studien har validerade instrument använts för att samla in kvantitativ data. 
Reliabilitet: Reliabiliteten i de olika instrumenten beskrivs väl under metoden.  
Etiska tillstånd: Uppges inte, dock fick alla individer fick skriva under ett samtycke. På 
tidskriftens hemsida inhämtas information om att alla publicerade artiklar har ett etiskt 
godkännande.  
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Referens Smith, D. M., Don-nelly, P. J., Howe, J., Mumford, T., Campbell, A., Ruddock, A., Tierney, S. & 
Wearden, A. (2018).  A qualitative interview study of people living with well-controlled type 1 
diabetes. Psychology & health, 33(7), 872-887. https://doi.org/10.1080/08870446.2017.1423313 

Land  
 
Databas 

England  
 
PubMed 
 

Syfte Syftet var att beskriva upplevelsen hos individer med DMT1 som har en mycket god kontrollerad 
blodglukosnivå i kroppen och hur egenvården ser ut. Kopplat till fysisk aktivitet och andra 
psykosociala faktorer.  

Metod:  
 
Design 

Kvalitativ metod 
 
Tematisk Analys 
 

Urval 15 deltagare som var 18 år eller äldre, kunde flytande engelska och som levde med en 
välkontrollerad DMT1 enligt NICE-målens riktlinjer rekryterades till studien. Alla med 
insulinpump exkluderades.  

Datainsamling Detaljer kring inkluderingskriterierna samlades in. Semistrukturerade intervjuer utformades och 
hölls via telefon.  

Dataanalys Intervjuerna ljudinspelades och transkriberades. Alla intervjuer analyserades sedan. Forskarna 
använde sig av tematisk analys, för att sammanfatta data utan att förlora detaljerna, därefter 
kombinerades det och analyserades och sammanställdes.  

Bortfall Inget bortfall i studien.  

Slutsats Acceptans av sin diagnos och hur individen hanterar den på ett adekvat sätt framkom i slutsatsen, 
vilket framkom till att vara nytta för patienter med DMT1 som inte hade en välkontrollerad 
DMT1.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

85% - Grad I enligt Carlsson och Eiman (2003). 
Pålitlighet: Det diskuteras om intervjuarens riktning kan ha påverkats av personliga intressen och 
erfarenheter. Gruppen som driver forskningen framåt har erfarenhet av DMT1 och ses som en 
viktig egenskap i denna studien.  
Trovärdighet: Forskarnas erfarenhet till studien gör att de är bekanta med ämnet som ska beröras 
och att dom utbildat en utomstående person (inte forskare) att genomföra intervjuerna och 
identifiera gap i litteraturen. 
Överförbarhet: Överförbarheten till individer som inte har en välkontrollerad DMT1 beskrivs 
finnas, då individerna i studien beskriver hur dom nådde en punkt och kände att deras DMT1 var 
under kontroll.  
Bekräftelsebarhet: För att inte ”färga” datan med forskarnas förförståelse av DMT1 har de 
personer som genomfört intervjuerna också varit med under analysprocessen. Forskarna ägnade 
mycket tid till att granska eftersom de ville att en induktiv analys ingick i analysen och inte 
intervjuarnas eller forskarnas egna åsikter.  
Etiska tillstånd: Har godkänts av University of Manchester Research Ethics Committee. 
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